Zapisnik komisije za sprejem otrok v enote vrtca Leskovec pri Krškem
Ravnateljica Jožica Repše je oblikovala komisijo za sprejem otrok, ki jo sestavljajo:
1.
2.
3.
4.

Maja Božič, pomočnica ravnateljice – predsednica komisije
Suzana Savičić – članica komisije
Sandra Arh, predstavnica staršev – članica komisije
Mojca Pečnik, vzgojiteljica – članica komisije
Katarina Ivačič Fabjančič, tajnik v VIZ - zapisnikar

Dne 18. 3. 2018 se je v enoti VRTCA VILA ob 8.00 uri zbrala komisija za sprejem otrok v enote vrtca
Leskovec zavoda OŠ Leskovec pri Krškem zaradi obravnave vlog za sprejem v vrtec.
1. Komisija je ugotovila, da je do zaključka razpisa 15. 3. 2018 prispelo 93 vlog za vpis otrok v
Enote vrtca Leskovec, za šolsko leto 2019/2020 vse iz občine Krško. Od 93 prispelih vlog je bilo
82 vlog za 1. starostno obdobje 1 – 3, ter 11 vlog za 2. starostno obdobje 3 – 6, ter 16 vlog,
katerih otroci s 1.9.2019 še ne izpolnjujejo pogoja 11 mesecev in so starši še upravičeni do
porodniškega dopusta. Komisija je obravnavala prejete vloge do 15. 3. 2019, ter tudi tiste, ki so
prispele s priporočeno pošto dne 18. 3. 2019. Točkovala jih je na podlagi kriterijev iz Pravilnika
o sprejemu novincev v enote vrtca Leskovec. Na podlagi pridobljenih točk iz ocenjevalnega
lista je oblikovala prednosti seznam.
2. Po trenutni organizaciji bo s 1. septembrom 2019 predvidoma izstopilo 53 otrok drugega
starostnega obdobja 3 – 6, ki gredo v šolo, ali pa se selijo drugam.
3. Na podlagi našega predloga oblikovanja oddelkov bo s 1. 9. 2019 v naše enote vključenih 61
otrok novincev, in sicer 11 otrok v oddelkih 3 -6 let in 50 otrok v oddelkih 1 – 3 let .
4. Sprejeli smo vse otroke novince za 2. starostno obdobje 3-6 let, glede na oblikovanje oddelkov
pa imamo še 2 prosti mesti za drugo starostno obdobje.
5. Kljub temu, da smo maksimalno napolnili oddelke za 1. starostno obdobje je žal ostalo brez
mesta še 16 otrok 1- 3 let, za vključitev s 1. 9. 2019.
6. V evidenci imamo še 16 otrok, ki izpolnjujejo pogoje po 1. 9.2019.
7. Glede na visoko število otrok brez mesta, smo tudi letos neuradno preverili na Občini Krško
možnost odprtja dodatnega, vsaj polovičnega oddelka 1-2 let. Dobili smo informacijo, da
zaenkrat ni predviden nov oddelek pri nas, zato smo na željo staršev tudi letos kar 16 kopij vlog
za 1. starostno obdobje posredovali v druge vrtce, katerih otroci žal ne bodo dobili mesta v
našem vrtcu (1 v Brestanico, 1 v Podbočje, 2 na Rako in 12 vlog v vrtec Krško).

Zapisala: Katarina Ivačič Fabjančič
Leskovec pri Krškem, 22. 3. 2019

Predsednica komisije Maja Božič

