Razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Sevnica za
šolsko leto 2012/2013
Občina Sevnica objavlja razpis za vpis otrok (novincev) v vrtce na območju občine Sevnica
za šolsko leto 2012/2013. Starši ste na ta način seznanjeni s programi za predšolske otroke,
ki jih ponujajo posamezni vrtci.
Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno.
Rok za oddajo vloge v vseh vrtcih je od 5. 3. do 16. 3. 2012.
Vlogo oddajte ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2012/2013 (torej v času od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013) boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Starši najdete vlogo za vpis na
spletni strani izbranega vrtca. Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo vrtci
oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2012/2013 boste starši
oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni.

Mojca Sešlar
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

VRTEC CICIBAN SEVNICA
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica
Vrtec Ciciban Sevnica razpisuje razpis za vpis otrok za šolsko leto 2012/2013 (od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013). Vlogo za vpis oddate vsi, ki nameravate vključiti otroka v vrtec tekom
šolskega leta 2012/2013, ne glede na to, kdaj ga boste dejansko vključili v vrtec. Starši lahko
vpišete otroke, stare od 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v šolo v dnevne programe (6–9 ur) ali v poldnevne
programe (4–6 ur), in sicer v enote:
• Centralni vrtec, Naselje heroja Maroka 22, Sevnica
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do
3. leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas
od 5.30 do 16.00 in popoldne od 11.00 do 17.30.
Poldnevne programe* (od 4–6 ur v dopoldanskem času) za otroke prvega starostnega
obdobja (od 11 mesecev do 3. leta ) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do
vstopa v šolo).
* Poldnevni program bo organiziran, če bo dovolj prijav.

• Kekec, Prešernova ulica 7, Sevnica
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do
3. leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas
od 5.30 do 16.00.
• Bibarija, Loka pri Zidanem Mostu 72, Loka pri Zidanem Mostu
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do
3. leta) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) – poslovni čas
od 5.45 do 15.15.
• Boštanj, Boštanj 54a, Boštanj
Dnevne programe (od 6 do 9 ur) za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa
v šolo – poslovni čas od 5.45 do 15.45.
Vpis bo potekal v pisarni svetovalne službe in v upravi vrtca (Enota centralni vrtec - NHM 22,
8290 Sevnica), od 5. 3. 2012 do 16. 3. 2012, v času od 7.30 do 14.30, v pisarni svetovalne
službe (pritličje), Urška Kozmus.
V torek, 6. 3. in 13. 3. 2012, bo vpis potekal od 7.00 do 17.00, in sicer: od 7.00 do 10.00 v
tajništvu vrtca (1. nadstropje) ter od 10.00 do 17.00 v pisarni svetovalne službe (pritličje),
Urška Kozmus.
 Vpis opravite na vlogi, ki jo dobite pri svetovalni delavki, v tajništvu vrtca, na naši spletni
strani (http://www.v-ciciban.nm.edus.si), ali pa vam jo pošljemo na dom.
 Za dodatne informacije smo dosegljivi preko telefonskih številk (07) 816 16 54 in (07) 816
16 50 ali preko e-naslovov vrtec.sevnica@siol.net in urska.kozmus@guest.arnes.si.
 Vloge, ki smo jih prejeli do pričetka javnega razpisa za šolsko leto 2012/2013, so že
zavedene v evidenci vpisanih otrok v vrtec in ni potrebno oddajati novih vlog.
Na podlagi vpisa otrok v posamezne programe bomo oblikovali oddelke za šolsko leto
2012/2013. O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni v mesecu maju ali juniju.
Vlasta Fele, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
Krmelj 104, 8296 Krmelj
OŠ Krmelj, Vrtec pri OŠ Krmelj, vabi k javnem vpisu za šolsko leto 2012/2013, ki bo potekal
od 5. 3. do 16. 3. 2012.
Vrtec bo izvajal dnevne programe (6–9 ur), in sicer :
• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3
let ) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).
Pisne vloge, ki jih dobite v tajništvu šole in na spletni strani OŠ Krmelj (www.oskrmelj.si),
lahko oddate po pošti na zgornji naslov ali osebno v tajništvu šole do 16. 3. 2012.
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.
Gusta Mirt, ravnateljica

OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Šentjanž 58 a, 8297 Šentjanž
Vrtec pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž vabi k vpisu starše predšolskih otrok, ki želijo
vključiti svoje otroke v vrtec v šolskem letu 2012/2013. Vpis bo potekal od 5. 3. do 16. 3.
2012.
Vrtec bo izvajal dnevne programe (6–9 ur), in sicer:
• za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3
let ) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).
Vlogo za vpis dobite na spletni strani Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
(http://osmm.sentjanz.si) ali v vrtcu in jo izpolnjeno oddate v tajništvu šole.
Vlogo morate vložiti tudi starši, ki želite vključiti otroka v vrtec med šolskim letom. Če v vrtcu
ni več prostora, se prošnje evidentirajo in uvrstijo med vloge za kasnejši sprejem.
Šolsko leto se začne 1. 9. 2012. Delo v vrtcu je vezano na ta datum, zato želimo, da se s tem
dnem vključijo v vrtec tudi novo vpisani otroci.
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko (07) 81 85 060.
Marija Brce, ravnateljica

OŠ BLANCA
Blanca 13, 8283 Blanca
OŠ Blanca objavlja razpis za vpis v vrtec pri OŠ Blanca za šolsko leto 2012/2013.
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo od 5. 3. 2012 do 16. 3. 2012 potekal vpis otrok
za sprejem v vrtec za šolsko leto 2012/2013 (vključitev od 1. 9. 2012 dalje).
Vrtec pri Osnovni šoli Blanca bo izvajal dnevne programe (6–9 ur) za otroke drugega
starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).
Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 15.30.
Vpisni list je objavljen na spletni strani OŠ Blanca (http://www.osblanca.si/). Vpisni list je
mogoče oddati po pošti ali v tajništvu šole oziroma v svetovalni službi med 8. in 12. uro.

Ana Mešiček, ravnateljica

