ZASEBNI VRTEC ZARJA D.O.O.
PEROVO 28
1241 KAMNIK
Številka
Datum:

_____________
__________________

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/2005; UPB-5 s sprem. in dopoln. Ur. list RS, št. 25/2008, 36/2010,
62/2010, 94/2010, 40/2010, 40/2012), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010,
40/2011, 40/2012, 57/2012, 3/2013, 14/2013, 99/2013), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list
RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008,102/2009, 62/2010, 40/2011) ter Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list
RS, št. 17/2011, 100/2011, 8/2015) in ostale veljavne področne zakonodaje
ZASEBNI VRTEC ZARJA D.O.O., PEROVO 28, 1241 KAMNIK,
ki ga zastopa direktorica JELKA GOLOB
Davčna številka: 54594839
Matična številka: 3410927
(v nadaljnjem besedilu vrtec)
in
mati
EMŠO:
,
EMŠO:
(v nadaljnjem besedilu starši)
sklepajo

POGODBO
O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA
1. člen
Vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja
področje predšolske vzgoje v javnih vrtcih z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh
pogodbenih strank.
2. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je v vrtec z dnem _______ vključen otrok ________, datum rojstva: ________,
EMŠO: _________, stalno prebivališče: __________________.
Ob vključitvi otroka morajo starši vzgojiteljici predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
3. člen
Vrtec se zavezuje izvajati programe predšolske vzgoje v vrtcu v skladu z veljavnimi predpisi na področju
predšolske vzgoje ob spoštovanju vseh otrokovih pravic.
Poslovni čas vrtca se določi za vsako šolsko leto posebej v Letnem delovnem načrtu vrtca.
Dnevni program vrtec izvaja v okviru poslovnega časa vrtca vse dni v tednu, razen ob sobotah in nedeljah ter
ob državnih praznikih in dela prostih dnevih. V okviru poslovnega časa poteka dnevni program maksimalno 9 ur.
4. člen
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu poslovnega časa ter ob pojavu
izjemnih okoliščin.
5. člen
Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec ob upoštevanju predpisanih normativov in zaradi potreb vključitve
novih otrok organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov.
6. člen
Cene javno veljavnih programov določa Občinski svet Občine Kamnik. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo
vrtca, če oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v skladu z zakonodajo.

7. člen
Starši bodo vrtcu sporočili odsotnost in vzrok odsotnosti iz vrtca. Starši se zavezujejo plačevati vrtec tudi za
dneve, ko otroka dejansko ne bo v vrtcu. Plačilo se zniža za stroške neporabljenih živil, če bodo pravočasno javili
odsotnost otroka, kot je določeno v Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik.
8. člen
V primeru neplačila bo vrtec staršem poslal pisni opomin za plačilo zapadlih obveznosti. Starši so dolžni plačati
strošek opomina in zamudnih obresti. Če tudi v tem roku starši ne bodo poravnali dolga, bo vrtec pričel postopek
za izterjavo neporavnanih obveznosti.
9. člen
Starši se zavezujejo, da bodo otroka oddali v vrtec in ga nato prevzeli v okviru določenega hišnega reda ter
izvrševali druge obveznosti, ki izhajajo iz hišnega reda, splošnih aktov vrtca, sklepov Občinskega sveta občine
Kamnik in ostalih strokovnih navodil v vrtcu.
10. člen
Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino
ali obdobje prejemanja, v roku 8 dni na krajevno pristojen center za socialno delo (spremembo števila oseb,
spremembo vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremembo kraja stalnega prebivališča ter izgubo ali začetek
prejemanja dohodka iz dela).
Starši so vrtcu dolžni sporočiti vse spremembe podatkov (spremembo stalnega in začasnega naslova, telefonske
številke staršev, itd).
11. člen
V primeru, ko otrok zapusti vrtec, morajo starši pismeno odjavo oddati 30 dni pred izstopom iz vrtca.
Starši so zavezani za plačilo tudi v času odpovednega roka. V primeru prestopa iz enega vrtca v drugega znotraj
občine Kamnik se ne upošteva 30-dnevni odpovedni rok, temveč vrtec, iz katerega starši otroka izpisujejo, dovoli
izpis z dnem, ko je bil le ta vpisan v drug vrtec.
Vrtec prekine pogodbo in otroka izpiše iz vrtca, v kolikor je otrok strnjeno odsoten več kot dva meseca in ne
prejme pisne utemeljitve staršev o vzroku odsotnosti.
Starši lahko v poletnih mesecih uveljavljajo rezervacijo v skladu z veljavnim sklepom občine stalnega prebivališča.
12. člen
Skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa morajo otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter
domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
13. člen
Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če otrok zboli med
bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti. Starši so dolžni priti čim prej po otroka.
14. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki urejali sporazumno, če pa to ne bo
mogoče, bo o sporu odločalo sodišče, pristojno po sedežu vrtca.
15. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
DODATKI:
1. V primeru vključenosti otroka v dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, se izključi odgovornost
2. Starši dovoljujejo uporabo njihovih osebnih podatkov, ki so navedeni v tej pogodbi, v namen vodenja
zakonsko predpisanih evidenc vrtca, za potrebe obveščanja staršev in za namen potrebne izterjave
neporavnanih obveznosti plačila prispevka za vrtec.
Starši oz. zakoniti zastopniki:
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