Župnijski zavod sv. Martina Kranj - Stražišče
BARAGOV VRTEC
Baragov trg 1

Župnijski zavod sv. Martina Kranj-Stražišče
Baragov trg 1, 4000 Kranj

4000 Kranj

ZAČASNA ODJAVNICA V ČASU POČITNIC

Spodaj podpisani/a __________________________, stanujoč/a _______________________,
začasno iz BARAGOVEGA VRTCA odjavljam svojega otroka _______________________,
rojenega ___________________, za čas od __________________ do __________________.
Prosimo, da pravilno navedete prvi dan odjave in dan ponovnega prihoda v vrtec. V primeru,
če pisna odjava ne bo izpolnjena, odjava ne bo veljavna!
Začasno je možno otroka izpisati iz vrtca enkrat letno in sicer za najmanj 30 in največ 60
koledarskih dni.

Podpis: _________________________

4.člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za
program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih
živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za
otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času
odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini
plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis
otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev
za otroka iz državnega proračuna.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred nastopom odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom
staršev.
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