ZAVOD OSNOVNA ŠOLA STARŠE, Starše 5, 2205 Starše (v nadaljnjem besedilu – vrtec), ki ga zastopa
ravnatelj Franc Kekec
in
__________________________________________
davčna številka _____________________________
ter
__________________________________________,
davčna številka _____________________________ (v nadaljnjem besedilu: starši)

sklepajo

POGODBO
O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA

I.
S to pogodbo 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.
II.


Starši in vrtec ugotavljajo, da je otrok ____________________, stanujoč _________________,
pošta________________, roj. ________________, sprejet v Zavod OŠ Starše, in sicer v enoto
vrtca ____________________.



Otrok bo z dnem _________ vključen v dnevni / poldnevni program (obkrožite vrsto programa).
III.



Vrtec bo program, v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni program – Kurikulum za
vrtce (1999) v skladu s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja dejavnosti predšolske
vzgoje ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih pravic. Pri tem bo izpolnil tudi vse obveznosti
glede izvajanja vsebine, ki jo je opredelil v Publikaciji vrtca za tekoče šolsko leto.



Program se bo izvajal v okviru poslovalnega časa enote, v katero je vključen otrok in je naveden v
Publikaciji vrtca; traja vse dni v tednu, razen ob sobotah in nedeljah ter ob državnih praznikih.
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IV.





Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu poslovalnega časa,
v poletnih mesecih, bistvenem zmanjšanju števila otrok (npr. medpraznični dnevi, počitnice) ter
ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemije).
Vrtec lahko zaradi racionalizacije poslovanja in vzdrževanja objektov v času šolskih počitnic za
določeno obdobje zapre posamezno enoto, ob tem pa zagotovi vključitev otrok, ki v tem času
potrebujejo vrtec, v drugo enoto.
V.
Do začetka novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo
oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti. O spremembi vrtec starše
obvesti na oglasni deski v enoti, kamor je bil otrok sprejet, do začetka novega šolskega leta.


VI.



Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red in poslovalni
čas.
Če ostane otrok v vrtcu dalj časa, kot je to predvideno s programom, vrtec zaračuna vsako začetno
prekoračeno uro po ceni, ki jo je določila občina Starše.


VII.



Otroci morajo imeti spremstvo osebe stare najmanj 14 let v vrtec in iz vrtca.
Starši izjavljajo, da bo otrok v vrtec pripeljan oz. odpeljan iz vrtca v spremstvu naslednjih oseb:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(navedite imena in priimke staršev, članov družine ter morebitnih drugih oseb, ki bodo otroka
pripeljale oz. odpeljale iz vrtca).





Starši lahko v izjemnih primerih tudi pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe,
ki bo prišla po otroka.
Starši oz. druge navedene osebe bodo otroka ob prihodu osebno predali strokovnim delavkam in
jih opozorili na otrokov odhod iz vrtca.
Ob začetku novega šolskega leta starši posredujejo vrtcu telefonsko številko osebe, ki bo dosegljiva
v času bivanja otroka v vrtcu, za primer nujnega posredovanja ali izmenjave informacij o otroku.
Starši obvestijo vrtec tudi o vsaki spremembi telefonske številke.


VIII.




Ob prvem vpisu v vrtec se otroka vključi v vrtec le s potrdilom o njegovem zdravstvenem stanju, ki
ga izda zdravnik - pediater.
Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka javili najkasneje do 8.00 ure in sporočili tudi vzrok
odsotnosti.
Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo
počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po
otroka.
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IX.










Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v skladu z višino
plačila, ki jim ga je določila pristojni Center za socialno delo z odločbo. Ceno programa, v katerega
je otrok vključen, določi pristojni CSD na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
V primeru zamude vrtec zaračuna tudi zakonite zamudne obresti.
V primeru neporavnanih obveznosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem
pisni opomin. Če starši obveznosti ne poravnajo v navedenem roku, se pred pristojnim sodiščem
začne postopek za izterjavo.
Dodatni stroški iz VI. točke pogodbe se zaračunajo v skladu s sklepom, ki ga je izdala občina Starše.
Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške prehrane,
če odsotnost otroka sporočijo najkasneje do 8.00 ure zjutraj.
Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z opravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se staršem
priznavajo v skladu s sklepom občine, zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom
staršev.
X.
Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca.
Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo do konca meseca za naslednji mesec. Izpis se uveljavi s 1. v
mesecu.
Če starši v času poletnih počitnic ob eno ali dvomesečni odsotnosti otroka želijo rezervirati mesto
v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 20% njim določenega zneska plačila.
To velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Starše.
XI.

Starši in vrtec bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno. Če sporazumna
rešitev ne bo mogoča, je za reševanje pristojno sodišče v Mariboru.
XII.




O spremembah te pogodbe bosta stranki sklepali anekse.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca.
XIII.



Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Starši oz. zakoniti zastopniki:

Ravnatelj:

___________________________

_______________________

Starše, dne _________________

Starše, dne ______________
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