Datum: 13. 5. 2022

POLETNE REZERVACIJE in IZPIS OTROK IZ VRTCA
Spoštovani starši.
Radi bi vas spomnili, da imate starši v našem vrtcu možnost uveljavljanja POLETNIH
REZERVACIJ za svojega otroka in sicer od 1. junija do vključno 30. septembra.
Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za
neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.
Rezervacijo je potrebno nujno napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti na
posebnem obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca (www.vrtec@logatec.si) v zavihku za
starše – obrazci in vloge.
Pri uveljavljanju rezervacije boste plačali 70% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z
odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo
le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Rezervacije ne morete uveljavljati tisti starši, ki imate stalno prebivališče v drugi občini, pa vam
vaša občina te ugodnosti ne prizna. Če občina, v kateri imate stalno prebivališče poravnava
razliko v ceni in ima sprejet ustrezen sklep o rezervacijah, bomo rezervacijo v skladu z njihovimi
pogoji lahko upoštevali tudi pri nas. Tisti, ki prihajate iz drugih občin, se o tem pozanimajte v
svoji občini.
IZPIS OTROKA IZ VRTCA Prav tako je potrebno pri izpisu otroka upoštevati 15 dnevni
odpovedni rok. Izpisnica je dostopna na spletni strani vrtca (www.vrtec@logatec.si) v zavihku
za starše – obrazci in vloge.
Izpisnico morate oddati za vse otroke, ki gredo v šolo tudi, če je zadnji dan prisotnosti otroka
31. 8. 2022.
Prosimo vas, da pošljete izpolnjeno Vlogo za poletno rezervacijo in Izjavo staršev o izpisu
otroka iz vrtca:
- Po navadni pošti na naslov: Vrtec Kurirček Logatec. Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec
- Skeniranega na elektronski naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si
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