
 

 

Zapisnik komisije za sprejem otrok v enote vrtca Leskovec  pri Krškem 

Ravnatelj Anton Bizjak je oblikoval komisijo za sprejem otrok, ki jo sestavljajo:  

1. Vesna Perić, svetovalna delavka – predsednica komisije 

2. Maja Koretič, pomočnica ravnatelja – članica komisije 

3. Vesna Žučko, predstavnica staršev – članica komisije 

4. Mojca Pečnik, vzgojiteljica – članica komisije 

Katarina  Ivačič, poslovna sekretarka - zapisnikar 

Dne 18. 3. 2014 se je v  enoti   VRTCA  VILA  ob 8.30 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 12. 3. 2014 prispelo 78 vlog za vpis otrok v 

Enote  vrtca  Leskovec, za šolsko leto 2014/2015, od tega 75 vlog iz občine Krško, 3 vloge  iz 

drugih občin. Od 78 prispelih vlog je bilo  60 vlog za 1. starostno obdobje 1 – 3  18 vlog za 2. 

starostno obdobje 3 – 6.   

2. Komisija je obravnavala vse prejete vloge do 12. 3. 2014, jih točkovala na podlagi kriterijev iz 

Pravilnika o sprejemu novincev v enote vrtca Leskovec  in na podlagi prejetih podatkov  

vlagateljev na vlogah ter oblikovala  prednostni seznam. 13 prejetih vlog ne izpolnjuje pogojev 

za vpis otroka v vrtec  s 1. 9. 2014. Komisija za sprejem v vrtec ni obravnavala vlog iz socialno 

ogroženih družin. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo mnenje 

centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.   

3. Po trenutni  organizaciji bo s 1. septembrom 2014 predvidoma izstopilo 46 otrok drugega 

starostnega obdobja 3 – 6, ki gredo v šolo. Zaradi odložitve šolanja pa je v postopku šest otrok 

letnik 2008, kateri imajo še vedno zagotovljeno mesto v vrtcu,  tudi v naslednjem šolskem letu 

2014/2015.  

4. S pomočjo novega oblikovanja oddelkov smo uspeli  upoštevati  prednostni vrstni  red, 

zagotovili dodatna mesta za vse otroke 3 -6 let in zmanjšali število čakajočih otrok brez mesta .                           

5. S  1. 9. 2014 bo v naše enote vključenih  skupaj  57 otrok, od teh 18 v oddelkih 3 -6 let in 39 

otrok v oddelkih 1 – 3 let . 

6. Kljub  temu, da smo  maksimalno napolnili  oddelke za 1. starostno obdobje je žal ostalo  brez 

mesta še 7 otrok  1- 3 let. 

7. Na željo staršev smo posredovali kopije vlog  za otroke 1 – 3 let v druge vrtce in sicer 2 vlogi  v 

VVZ Krško  in 1 vlogo v Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica. 

8. Po razpisu smo prejeli eno vlogo, katere nismo obravnavali. 

 

 

Leskovec  pri Krškem, 27. 3. 2014                                                     Predsednica komisije Vesna Perić 


