POGOJI IN KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
Izvleček iz Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 12/12, 10/13).
Pogoj za sprejem otroka v vrtec je, da ima otrok skupaj s starši ali z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine
Domžale oziroma je Občina Domžale zavezana zanj za doplačilo razlike v ceni programa ter še ni vključen v vrtec (Opomba: v
Vrtec Urša ali v Vrtec Domžale). Komisija ima pravico, da izjemoma uvrsti otroka na prednostni vrstni red, čeprav starši ne
izpolnjujejo tega pogoja, in sicer v primeru posebnih socialnih okoliščin na podlagi priporočila Centra za socialno delo
Domžale.
Šteje se, da otrok v rejniški družini izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča, kadar imajo njegovi rejniki stalno prebivališče v
občini Domžale.
Komisija vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, zavrže s sklepom. O pritožbi zoper sklep odloča isti organ, ki odloča o ugovoru
zoper obvestilo z izpisom podatkov s čakalnega seznama.
Komisija izmed vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena izloči tiste, ki se nanašajo na otroke, ki imajo
prednost pri sprejemu v vrtec in jim izda odločbo o sprejemu otroka v vrtec.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima:
otrok s posebnimi potrebami v skladu z odločbo pristojnega organa (odločba Zavoda za šolstvo o usmeritvi),
otrok, za katerega vloga vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma
položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz
uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo,
otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši priložijo potrdilo
zdravnika,
otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo,
otrok, ki je v rejniški družini.
Preostale vloge za vpis otrok v vrtec komisija razvrsti glede na posamezne letnike rojstva otrok in jih tako razvrščene
obravnava po naslednjih kriterijih:
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Kriterij
Starost otroka na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec
Starost otroka najmanj 11 mesecev na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema
otrok v vrtec, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela
Otrok ni bil sprejet v vrtec in je bil uvrščen na čakalni seznam
enkrat
dvakrat ali večkrat
Otrok iz družine z več mladoletnimi otroki
3 otroci ali več
2 otroka
V vrtec so že vključeni otrokovi bratje ali sestre in vsaj eden od njih bo v prihodnjem šolskem
letu še obiskoval vrtec
Vloga je oddana istočasno za dva ali več otrok iz družine in oba ali vsi otroci so na dan, ki je v
javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, dopolnili starost 11 mesecev in
starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela
Otrok, ki ima priporočilo razvojne ambulante ali tima za duševno zdravje otrok in mladostnikov
v okviru otroškega dispanzerja, z navedbo razlogov za nujnost vključitve otroka v vrtec
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Starost otroka se šteje v dnevih na dve decimalki. Formula za izračun: starost otroka v dnevih se pomnoži z maksimalnim
številom točk (20) in deli z najvišjo možno starostjo (2190 dni =365 dni krat 6 let).
V primeru, da otrok na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, še ne dopolni starosti 11
mesecev ali če njegovi starši še uveljavljajo pravico do starševskega dopusta ter bi bil glede na doseženo število točk po
kriterijih iz 8. člena Odloka lahko sprejet, ni sprejet. V tem primeru se otrok na prednostnem vrstnem redu preskoči in se
sprejme med šolskim letom, ko dopolni starost najmanj enajst mesecev ali njegovi starši prenehajo uveljavljati pravico do
starševskega dopusta, vendar le v primeru, da nastanejo med šolskim letom nove proste kapacitete.
Komisija dejstva in okoliščine, ki se upoštevajo pri odločanju o sprejemu otrok v vrtec upošteva po stanju na dan odločanja
komisije, razen izpolnjevanja starostnega pogoja za sprejem v vrtec oziroma datuma izteka starševskega dopusta, ki se
upoštevata na dan sprejema v vrtec.
Vlogo se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kriterijih se
upoštevajo točke največ enega izmed pod kriterijev. Če več vlog doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij:
- prednost ima starejši otrok. V primeru, da ima še vedno več vlog enako število točk, ima prednost otrok, katerega eden od
staršev ima daljše obdobje stalnega bivanja v Občini Domžale.

