Vzgojno varstvena enota / VVE STARI TRG OB KOLPI (v nadaljnjem besedilu: vrtec), ki ga
zastopa Mojca Butala
in
___________________ ____________(v nadaljnjem besedilu: starši)
(ime in priimek staršev oz.zakonitega zastopnika, naslov – 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 bil otrok_____________________, rojen__________, vpisan v VVE Stari trg
ob Kolpi.
Otrok je z dnem __________ vključen v vrtec in sicer v _________________ oddelek vrtca.
Otrok je vključen v dnevni program.
III.
Vrtec bo program, v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni program – Kurikulum za Vrtce 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 Letnem delovnem načrtu
vrtca in v svoji publikaciji.
Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa vrtca, ki traja vse dni v tednu od 05.30 do 15.30, razen ob
sobotah in nedeljah ter ob drugih dela prostih dnevih.
IV.
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu poslovalnega časa ter ob
pojavu izjemnih okoliščin (npr. dnevi, ko je v vrtcu malo otrok zaradi kolektivnih dopustov).
V.
V začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov.
Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec ni več dolžan zagotoviti prostega
mesta.
VI.
Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu v vrtec in pri odhodu iz vrtca spoštovali veljavni hišni red in
poslovalni čas. V primeru, da bodo starši odpeljali otroka iz vrtca po preteku poslovalnega časa ali po
preteku devetih ur varstva dnevno, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške.
VII.
Starši izjavljajo, da bo otrok v vrtec pripeljan oz. odpeljan iz vrtca v spremstvu naslednjih oseb:

Navedite imena staršev, članov družine ter morebitnih drugih oseb, ki bodo otroka pripeljale oz. odpeljale iz vrtca.

Na poti v vrtec in domov otroka mora spremljati odrasla oseba. V izjemnih primerih lahko starši pisno ali
ustno sporočijo v vrtec ime in priimek polnoletne osebe, ki bo prišla po otroka.

VIII.
V primeru, da starši vključijo otroka v dodatno dejavnost, ki jo vodi zunanji izvajalec (ples, telovadba), se v
tem času odgovornost za otroka prenese na vodjo dejavnosti.
IX.
Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka iz vrtca javili in sporočili tudi vzrok odsotnosti.
Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja oz. bolezni, vrtec ni dolžan sprejeti. Če
bolezen nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.
X.
Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v skladu z višino plačila, ki
jim ga je določila pristojna občina z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen, ki jo
določi občina - ustanoviteljica vrtca.
V primeru zamude plačila vrtec lahko zaračuna zamudne obresti in stroške opomina.
Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške prehrane.
Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se staršem
priznavajo v skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev.
XI.
Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis
otroka iz vrtca starši sporočijo najkasneje 30 dni pred nameravanim izpisom.
Začasni izpis je možen le, če občina otrokovega stalnega bivališča to omogoča. Kriterije za začasni izpis
določa Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnin.
Izpis ni možen pred potekom enega meseca varstva v vrtcu.
XII.
Starši izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Pravilnika o varnosti otrok v vrtcu in da ga bomo spoštovali.
Posebej izjavljamo, da bomo v primeru, če otroka ne bomo vključili v vrtec, kot je to določeno v II. členu te
pogodbe, in vrtcu tega ne bomo pisno sporočili vsaj 30 dni pred tem, bomo vrtcu do preteka odpovednega
roka plačevali oskrbnino.
XIII.
Starši in vrtec bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno. Če sporazumna rešitev ne
bo mogoča, je za reševanje pristojno sodišče v Črnomlju.
XIV.
Spremembe te pogodbe bosta stranki urejali s pogodbenimi dopolnili.
Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca v skladu s prvim odstavkom XII. člena te pogodbe.
XV.
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:

Ravnateljica: Mojca Butala

oče: __________________________________

______________________________________

mati: _________________________________

V ___________________, dne _____________

