Na podlagi 20. c čl. Zakona o vrtcih (URL ŠT.100/05–uradno
prečiščeno besedilo 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21 sklepata
OŠ ŠTORE – VRTEC LIPA, Ul. Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, ki jo
zastopa ravnateljica Mojca Rožman (v nadaljevanju: vrtec)
in
(ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika – v nadaljnjem
besedilu: starši)
sklepajo
POGODBO št.
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 pogodbenih strank.
II.
Starši in vrtec ugotavljajo, da je bil otrok,
rojen…………….., sprejet v Vrtec Lipa, enota…………………
Otrok se vključi v vrtec z dnem……………
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.
Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa vrtca, Vrtec Lipa
Štore od 5.30 do 16.00, dislocirana enota Kompole od 6.00 do 16.00,
razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.
Vrtec zagotavlja prehrano v skladu s Smernicami zdravega
prehranjevanja, kot to določa Zakon o šolski prehrani. Vrtec lahko
zagotovi dietno prehrano samo na podlagi zdravniškega potrdila.
IV.
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku
in na koncu poslovnega časa v času počitnic ter ob pojavu izjemnih
okoliščin (npr. epidemije).
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok oziroma
začasno ne izvaja dejavnosti na posameznih lokacijah vrtca v času
šolskih počitnic (enota se zapre).
O zaprtju enote, v katero je vključen otrok na podlagi te pogodbe, je
dolžan vrtec starše obvestiti vnaprej, in sicer v letnem delovnem načrtu
ter preko eAsistenta. Staršem otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec,
je vrtec dolžan zagotoviti varstvo v drugi enoti.
V.
Vsako šolsko leto vpišete otroka v za to razpisanem času, praviloma
meseca aprila.
Med letom sprejemamo otroke na prosta mesta in se praviloma opravi
vpis en mesec pred predvideno vključitvijo.
Otrok je vpisan od dneva dogovorjenega vpisa do 31. avgusta.
Pred vpisom za novo šolsko leto je potrebno imeti poravnane vse
zaostale finančne obveznosti do vrtca. V nasprotnem primeru
vpis ni mogoč.

VI.
Vpis se opravi tako, da starši oz. zakoniti zastopniki otroka:
- izpolnijo Prijavnico za vpis otroka in
- podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti
staršev in vrtca.
Vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo starši na pristojni Center za
socialno delo (glede na kraj prebivališča) en mesec pred vpisom
oziroma en mesec pred potekom stare odločbe. Vlogo je potrebno
vložiti vsako leto posebej. Staršem, ki vloge ne oddajo, se zaračuna
polno ceno glede na sprejete cene Občine Štore.
Višino plačila v odstotku potrjene cene programa določi pristojni
Center za socialno delo.
VII.
O vključitvi novincev v vrtec so starši pisno obveščeni po zaključnem
vpisu oz. 8 dni po sestanku Komisije za sprejem otrok v vrtec.
V zadnjem tednu meseca avgusta je na oglasni deski vrtca Lipa (vhod
A) objavljena razporeditev otrok v posamezne oddelke.
Ob prvem prihodu otroka v oddelek je potrebno vzgojiteljici predložiti
zdravniško potrdilo pediatra ali izbranega zdravnika, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, in upoštevati dogovor uvajanja otroka v vrtec.
VIII.
Starši vodijo otroka v vrtec v primernih oblačilih in obutvi, ki jim
omogoča varno in sproščeno gibanje. Na sebi ne smejo imeti
predmetov, ki niso nujno (običajno) potrebni in lahko izzovejo nezgodo
(npr. zapestnice, ogrlice, uhani ipd.).
Starši zagotavljajo, da bo otrok v vrtec pripeljan oz. odpeljan iz vrtca v
spremstvu odrasle osebe. Za otroke razvezanih staršev se za
prevzem otroka predloži odločba Centra za socialno delo.
IX.
Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu spoštovali veljavni
hišni red in poslovni čas vrtca.
V kolikor starši odpeljejo otroka iz vrtca po preteku poslovnega časa
oz. je prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur, si vrtec zaračuna dodatne
stroške varstva.
X.
Starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka, zato otroka, ki ob
prihodu kaže 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.
Prav tako se v primeru nezgode obvesti starše telefonsko oz. osebno
– odvisno od stopnje in vrste poškodbe.
Otrokom v vrtcu praviloma ne dajemo zdravil, razen v izjemnih
primerih, ko ima otrok kronično bolezen (alergije, vročinski krči…). V
tem primeru starši izpolnijo in podpišejo izjavo.
Starši se zavezujejo, da bodo v primeru, ko otrok zboli, vrtec
nemudoma obvestili o nalezljivi bolezni, za katero je zbolel otrok. Vrtec
pri ponovni vključitvi otroka po preboleli nalezljivi bolezni oziroma
okužbi ravna v skladu s priporočili NIJZ.
Starši so dolžni vsako odsotnost otroka iz vrtca pravočasno javiti in
sporočiti vzroke odsotnosti v eAsistenta.

XI.
Vsako spremembo osebnih podatkov je potrebno sporočiti najkasneje
v roku 15 dni. Posebej pomembna je sprememba telefonske številke.

XIV.
Starši se s tem dogovorom zavezujejo, da bodo spoštovali in
izpolnjevali pravila vrtca in redno poravnali svoje obveznosti do vrtca.

Spremembe o socialnem stanju družine je potrebno javiti na pristojni
Center za socialno delo.
XII.
Starša sta solidarno odgovorna za obveznosti, ki nastanejo z
vključitvijo otroka v vrtec. Starši se zavezujejo, da bodo redno in v roku
vrtcu poravnali mesečno izstavljeni račun (položnica ali trajni nalog) v
skladu z višino plačila, ki jim ga določi pristojni CSD z odločbo ter
veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Vse spremembe in dogovore urejata pogodbeni stranki z aneksom k
tej pogodbi oziroma novo pogodbo.
Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca.

Kadar otrok ni prisoten v vrtcu, se mu za vsak dan odsotnosti odšteje
prehrana.

XV.
Ta pogodba se šteje za razvezano po zakonu z dnem, ki ga tč. II.
določa kot dan, ko bi začel otrok obiskovati vrtec, če na ta dan:
- starši še vedno uveljavljajo pravico do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela, zaradi česar vrtec v skladu z
drugim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih ne more sprejeti
otroka;
- starši vrtcu ne predložijo potrdila pediatra, da je otrok cepljen
oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja,
kar predstavlja razlog, da se vključitev necepljenega otroka v
javni vrtec zavrne v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih
boleznih.
Vrtec staršem posreduje sporočilo o razvezi pogodbe v roku desetih
dni od dneva, ko bi otrok moral biti sprejet v vrtec.

Višino nižjega prispevka v času poletnih počitnic (julij in avgust) določa
vsaka občina zase za svoje občane in o tem pisno obvešča vrtec oz.
šolo.

Če je bil otrok iz prve alineje prvega odstavka te točke v vrtec sprejet
v skladu s prednostnim vrstnim redom, se z dnem, ko se šteje
pogodba za razvezano, uvrsti na čakalni seznam vrtca.

Cena programa vrtca je določena s Sklepom o določitvi cen za
programe predšolske vzgoje v Vrtcu Lipa, ki ga sprejme Občina Štore.
Staršem se cena obračuna v skladu z zgoraj navedenim Sklepom.

XVI.
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih in velja, ko jo podpišeta obe
stranki, to pomeni eden od staršev oz. zakoniti zastopnik otroka in
ravnateljica šole.

V primeru zamude vrtec ravna v skladu z 32.b členom Zakona o vrtcih,
kar pomeni, da pošlje staršem pisni opomin za plačilo, v katerem
določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti. Rok ne
sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev. Če
obveznost ne bo poravnana v določenem roku, bo vrtec, pred
pristojnim sodiščem, začel postopek za izterjavo neporavnanih
obveznosti.

Razliko med ceno programa in plačilom staršev za posamezni
program krije pristojna občina, v primeru drugega/mlajšega otroka,
vključenega v vrtec, pa delno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni morebitno dodatno
znižanje prispevka staršev določa vsaka občina zase za svoje občane
in o tem pisno obvešča vrtec oz. šolo.
V ceno oskrbnine spadajo vzgoja in varstvo do največ 9 ur ter trije
obroki hrane z napitkom.

Nesporazumi se rešujejo z dogovorom, sicer je zanje pristojno sodišče
v Celju.
Starš oz. otrokov zakoniti zastopnik:
Podpis: ___________________________
V ________________, dne ________________

Dodatne dejavnosti starši plačajo po ceniku izvajalca.

Ravnateljica:

XIII.
Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo to
pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca.

V Štorah, dne_________________

Izpis otroka se opravi na posebnem obrazcu Izjava za izpis, ki jo
morajo starši posredovati vodji vrtca najkasneje 30 dni pred izpisom
otroka iz vrtca. Če starši pisno ne izpišejo otroka, jim šola izstavlja
račune do konca šolskega leta oz. do 31. avgusta v koledarskem letu.
Začasen izpis med trajanjem šolskega leta, to je med 1. septembrom
in 31. avgustom naslednjega leta, ni mogoč.
Če iz evidence prisotnosti otrok izhaja, da otrok vrtca ne obiskuje in
da starši vrtec niso obvestili o odsotnosti otroka in o razlogih za
njegovo odsotnost, vrtec po tridesetih dneh odsotnosti otroka starše
pozove, da se pisno izjasnijo, ali vrtec še potrebujejo. Če se v roku
petih delovnih dni o tem ne izjasnijo, se šteje, da so odstopili od te
pogodbe in vrtec otroka izpiše iz vrtca.

