OŠ bratov Letonja – VRTEC SONČEK, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki,
ki ga zastopa ravnatelj Bojan Juras

in
Mati/skrbnica: _______________________ Oče/skrbnik: _____________________________
(Ime in priimek staršev oziroma zakonitega zastopnika ter naslov – v nadaljevanju besedila starši)

sklepajo
POGODBO
O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH STARŠEV (6020-2/2021-1)

1. točka
Starši in vrtec ugotavljajo, da je bil otrok__________________________________________
stanujoč

____

rojen

sprejet v vrtec dne___________________
2. točka
vključen v vrtec Sonček.

Otrok je z dnem
Oddelek (obkroži):

I. starostnega obdobja

Otrok je vključen (obkroži):

II. starostnega obdobja

v celodnevni program

v poldnevni program

3. točka
Da boste starši pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red, poslovni čas in
pravočasno prihajali po otroka.
4. točka
Da boste starši do 18. v mesecu redno poravnali račune v skladu z višino plačila, ki vam ga je
določila pristojna občina – ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica na podlagi Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih. Osnova za plačilo staršev je ekonomska cena programa,
v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka
v vrtcu, ne vsebuje pa sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Da se starši strinjate, da vam bo zaračunana polovična oskrbnina, v kolikor otroka ne boste
vključili v vrtec z datumom, navedenem na vpisnici in skladno s 1. členom te pogodbe.
Polovična oskrbnina vam bo zaračunana od datuma navedenega na vpisnici do dejanske
vključitve otroka v vrtec. Polovična oskrbnina vam ne bo zaračunana v primeru opravičljivih
razlogov (zaradi bolezni z zdravniškim opravičilom).
5. točka
Da se starši strinjate – če kljub trem opominom zapadle finančne obveznosti ne poravnate,
posredujemo izterjavo dolga podjetju, kjer ste zaposleni oziroma pristojnemu sodišču. S tem se
prične postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
6. točka
Da se starši zavedate, da vrtec ni dolžan zagotoviti prostega mesta za otroka v isti enoti, če ne
boste izpolnjevali vseh zapadlih finančnih obveznosti do vrtca.
7. točka
Da boste starši spoštovali pravico, da vrtec združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu
poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemija, dopusti …).
8. točka
Da starši navedete imena dveh polnoletnih oseb, ki bodo po vašem pooblastilu prihajali po
vašega otroka v vrtec, kadar vi osebno ne morete.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V izjemnih primerih (kadar je popolnoma onemogočen fizični kontakt) lahko tudi pisno ali
ustno sporočite v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
9. točka
Da se starši zavedate odgovornosti in posledic, da otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake
bolezni, nismo dolžni sprejeti.
Če slabo počutje nastopi med bivanjem otroka v vrtcu, boste o tem pravočasno obveščeni, vi
pa ste dolžni čim prej priti po otroka.
10. točka
Da se strinjate, da se sme vašega otoka fotografirati ali snemati v vrtcu in izven njega (pri delu,
igrah, prireditvah ipd.) in se fotografije ter video, zvočni in filmski posnetki nastopov otrok
uporabljajo in predvajajo v okviru vrtca, na spletni strani, v publikaciji, glasilu, izven vrtca pa
le za namen promocije vrtca (likovni in drugi izdelki objavljeni v otroških oziroma strokovnih
revijah, publikacijah, na likovnih tečajih ipd.).

11. točka
Da ob ustreznem številu odraslih spremljevalcev dovolite prevoz otroka z javnimi prevoznimi
sredstvi (avtobus, kombi, vlak), če je namen dejavnosti poučen in koristen za otrokov spoznavni
razvoj.
12. točka
Da ste seznanjeni s Pravilnikom o varnosti otrok v vrtcu Sonček – izvlečkom vsebine poglavja
»IX. Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov otroka«, ki je dostopen na spletni strani
vrtca.

V Šmartnem ob Paki, dne ___________________

Podpis očeta/skrbnika:

Ravnatelj:

_______________________

Bojan Juras

(Tiskano napišite ime in priimek)

Podpis matere/skrbnice:
_______________________
(Tiskano napišite ime in priimek)

