PRIJAVA POLETNIH REZERVACIJ v letu 2018
Na podlagi trenutno veljavnega 5. člena Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur.
l. RS, št. 9/15) imate starši možnost uveljaviti 30-dnevne poletne rezervacije v času od 1.7. do 31.8. tekočega leta.

Vsebina 5. člena:
V času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta se staršem obračuna 75% zneska plačila, ki je določen v odločbi
centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka
Stran 666 / Št. 9 / 13. 2. 2015 Uradni list Republike Slovenije in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno
odsoten iz vrtca. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova poletnih rezervacij.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ne upošteva.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo prvega odstavka tega člena uporablja le po
predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje
pridobi uprava vrtca.
V primeru, da želite uveljaviti pravico iz 5. člena, vas prosimo za izpolnitev priložene prijave, ki jo oddate vzgojiteljem v
oddelku vašega otroka (ali na upravi vrtca). Za lažje organiziranje poletnega dela, vas prosimo, da prijavo oddate do
petka, 15.6.2018.
Hvala za razumevanje, za dodatne informacije, smo vam na voljo na upravi vrtca Zarja.
Za vrtec Zarja
Jelka Golob l. r.

_______________________________ ODREŽITE in VRNITE v vrtec _____________________________

PRIJAVA POLETNE REZERVACIJE

Podpisani (starši oz. skrbniki): ___________________________________
(tiskano ime in priimek)

UVELJAVLJAM POLETNO REZERVACIJO
za otroka ________________________, rojen/a ______________ki obiskuje oddelek
____________________, v
(tiskano ime in priimek)

Vrtcu Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik, v času od _____________ do _____________.
Datum: ____________________
Podpis staršev oz. skrbnikov
_______________________________
Podpisani izjavljam, da sem seznanjen/a s pogoji uveljavljanja poletne rezervacije.

Spoštovani starši!
Pred vsemi nami je čas načrtovanja počitnic. V času počitnic želimo optimalno organizirati in izvajati program predšolske
vzgoje za vaše otroke. Organizacija in izvedba dela v vrtcu nam bo lažja, če boste sporočili časovni termin vaših
»glavnih« počitnic.

Važno in pomembno:
Omenjeno obvestilo o vašem dopustu nam pomeni samo informacijo, ki jo potrebujemo za lažjo organizacijo dela. V
primeru, da vam počitnice ne bodo potekale po načrtu, lahko vašega malčka pripeljete v vrtec tudi v času predvidenih
počitnic. »Počitniška odjava - obvestilo» ima na izračun vašega plačila za vrtec enake posledice, kot običajna odjava
otroka med šolskim letom. To pomeni, da se odštejejo stroški živil v ustreznem deležu.
Morda še majhen namig, otroci enako potrebujejo dopust, kot ga potrebujemo odrasli. Vse leto so bili aktivni
ustvarjalci svoje samostojnosti, novih socialnih izkušenj, skupnih dogodkov, umetniških izdelkov… in imajo pravico do
ustreznih počitnic.
V primeru, da nam lahko že posredujete termin/e vaših počitnic, vas prosimo za izpolnitev priložene prijave, ki jo lahko
oddate vzgojiteljem v oddelku vašega otroka (ali na upravi vrtca). Za lažjo organizacijo poletnega dela, vas prosimo, da
prijavo oddate do petka, 15.6.2018 oz. ko boste imeli določen termin za vaše počitnice.
Hvala vam za pomoč in sodelovanje!!!
Za dodatne informacije, smo vam na voljo na upravi vrtca Zarja.
Za vrtec Zarja
Jelka Golob l. r.

_______________________________ ODREŽITE in VRNITE v vrtec _____________________________

Obvestilo o poletnih počitnicah
Podpisani (starši oz. skrbniki): ___________________________________
(tiskano ime in priimek)
načrtujemo poletne počitnice
za otroka ________________________, rojen/a ______________ki obiskuje oddelek ____________________, v
(tiskano ime in priimek)
Vrtcu Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik, v času od _____________ do _______________.
od _____________ do _______________.
od _____________ do _______________.

Datum: ____________________
Podpis staršev oz. skrbnikov

_______________________________

