VESOLJE

MALČKOV, zasebni vrtec, d.o.o.

Gerbičeva ulica 90
1000 Ljubljana
D.Š.: 18380689
(V nadaljnem besedilu vrtec), ki ga zastopa Tanja Matjašič
in
______________________________, EMŠO: _________________
(priimek in ime staršev oz. zakonitih zastopnikov), (EMŠO številka)
naslov: __________________________________________________________________
(točen naslov stalnega bivališča: ulica, poštna številka in kraj)
(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.
II. PODATKI O OTROKU
Priimek in ime: ___________________________________________________________
Datum rojstva: ________________
Spol: M Ž

(ustrezno obkrožite)

EMŠO otroka: ________________________
Naslov stalnega prebivališča:________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna št. ________. Pošta __________________. Občina stalnega prebivališča_______________________
Naslov začasnega prebivališča (v kolikor ni enak stalnemu)________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna št. ________. Pošta __________________. Občina začasnega prebivališča_______________________
III. PODATKI O STARŠIH/SKRBNIKIH
Št. telefona na katerega ste dosegljivi: mati / skrbnik 1: ____________________
oče / skrbnik 2: _____________________
Elektronski naslov za obveščanje: ________________________________
IV. POSEBNOSTI OTROKA
Vpišite, če ima otrok alergije, bolezni, navade...._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
V. DATUM VKLJUČITVE
Datum prvega dne vključitve otroka v vrtec: ________________________
VI. CENA IN PLAČILO
Vrtec Vesolje malčkov je vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja pri pristojnem
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. S tem ste starši/skrbniki opravičeni do občinske subvencije glede na plačilni
razred in občino bivanja za otroka, ki je vključen v naš vrtec.
Občina otrokovega bivališča vam bo priznala 85% subvencije, ki bi vam pripadala v javnem vrtcu.
V ceno je že všteta tudi prehrana.
Starši se zavezujejo, da bodo vrtcu poravnali račun v roku 8 dni od izstavitve računa za tekoči mesec.
Za prvi dan odsotnosti otroka iz vrtca se plača polna cena. V primeru, da starši opravičijo odsotnost otroka najkasneje en dan pred
odsotnostjo do 8. ure zjutraj, se stroški znižajo za stroške prehrane (3€).
V primeru, da je otrok v vrtcu dlje od konca poslovnega časa (16:30), se vsakih nadaljnjih začetih 15 minut obračuna 5€.

VII. ODPOVEDNI ROK
Odpovedni rok je 45 dni in začne teči od dne pisne oddaje obvestila.
VIII. PROGRAM
Vrtec bo program, v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni program – Kurikulum za vrtce 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 svoji publikaciji. Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa vrtca, določenega z letnim delovnim načrtom vrtca.
Traja vse dni v tednu, razen ob sobotah in nedeljah ter ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
Poleg rednega programa se v vrtcu izvajajo tudi dodatne dejavnosti. V času izvajanja dodatnih dejavnosti izvajalec le-teh prevzema
odgovornost za čustveno in telesno varnost otrok, za kar se zaveže s podpisom pogodbe med izvajalci in starši / skrbniki otrok.
IX.
Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red in poslovni čas. Če bodo starši odpeljali otroka
iz vrtca po preteku poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Višina vsakih nadaljnjih 15 minut znaša
5€.
X.
Starši dovoljujejo, da bodo otroka v vrtec pripeljale oz. odpeljale iz vrtca naslednje osebe:
___________________________________________________________________________
(ime in priimek osebe ter razmerje te osebe do otroka npr. babica, stric…)
Starši v izjemnih primerih lahko tudi pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.

XI.
Starši bodo vrtcu sporočili vsako odsotnost otroka iz vrtca, prav tako 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 takoj priti po otroka.
XII.
Starši soglašajo, da lahko ustrezno ravnamo z osebnimi podatki, ki se nanašajo na otroka in po naravi ali namenu ne posegajo v
zasebnost otroka. Dovoljujejo tudi, da vrtec razstavi izdelke otrok, objavi slike izdelkov otrok v publikaciji, slike izdelkov na spletni strani
vrtca, v medijih, v študijskih gradivih, na strokovnih srečanjih, za predstavitve dela v okolju, obeleženje dejavnosti iz LDN in
informiranje staršev.
XIII.
Osebni podatki otrok in staršev so zaupne narave, varovani s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Starši soglašajo, da se
osebni podatki uporabijo le za namene izvedbe in organizacije dejavnosti vrtca ter potrebe ustanovitelja.
XIV.
Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz vrtca starši pisno
sporočijo vsaj 45 dni pred nameravanim izpisom.
XV.
Starši in vrtec bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
XVI.
O spremembah te pogodbe bosta stranki sklepali anekse. Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca.
XVII.
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Kraj in datum podpisa:________________________
starš/skrbnik otroka:
_______________________

Tanja Matjašič, pom. direktorja
_________________________

