VRTEC PRI OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE
NOVA VAS 4B, 1385 NOVA VAS
Telefon: 01 7098 014

(potrdilo za starše)

REZERVACIJA ZA ČAS POČITNIŠKE ODSOTNOSTI
Potrjujem prejem izjave o rezervaciji za čas počitniške odsotnosti za:
Ime in priimek
Otroka
Enota vrtca

Datum rojstva
Ime skupine

Obdobje rezervacije

V Novi vasi, ____________________

Izjavo je sprejel-a: ____________________________

5. člen sklepa o določitvi cen programa in rezervacij v javnem vrtcu pri OŠ Toneta Šraja Aljoše (UL RS, št. 65/07,
54/10 in 9/12): Starši otrok, za katere je občina Bloke po veljavni zakonodaji v celoti dolžna kriti del cene
programov predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otrok, in sicer
enkrat letno, v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za nepreklicno
odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca, oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo
vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo
v višini 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Ta rezervacija velja samo za
najstarejšega otroka, v kolikor sta v vrtcu dva ali več otrok iste družine. Določbe tega člena veljajo za starše otrok,
ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Bloke, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike
med ceno programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa občina plačnica.
---------------------------------------- odreži -------------------------------------------------------Vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas

(obdrži vrtec)

REZERVACIJA ZA ČAS POČITNIŠKE ODSOTNOSTI
Želim uveljavljati rezervacijo mesta v vrtcu za čas počitniške odsotnosti za svojega otroka:
Ime in priimek
starša
Stalno bivališče
starša
Začasno bivališče
starša
Kontaktna tel.
številka

V Novi vasi, ________________________

Ime in priimek
otroka
Datum rojstva
otroka
Enota vrtca in ime
skupine
Obdobje
rezervacije
(najmanj en in
največ dva mes.)
Podpis staršev: ___________________________
Izjavo je sprejel-a: ________________________

