Datum: 04.06.2020

SPOŠTOVANI STARŠI.

Zaradi organizacije dela v mesecu juliju in avgustu 2020 Vas prosimo, da nam z izpolnjenim spodnjim obrazcem
najavite odsotnosti otroka med poletnimi počitnicami.
V skladu s Sklepom o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti (sprejet na 23. seji občinskega sveta Občine
Ormož, dne 30.3.2009), se staršem v času poletnih počitnic (julij in avgust) za enomesečno odsotnost otroka prizna popust
v višini 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega je vključen otrok.
To pravico lahko v breme proračuna Občine Ormož uveljavljajo samo starši, katerih otroci so vključeni v VIZ Vrtec
Ormož in jim po odločbi centra za socialno delo Občina Ormož krije del cene programa (oz. imajo prijavljeno bivališče
v občini Ormož). Staršem, ki imajo bivališče v drugih občinah, se odsotnost otroka odšteje v skladu z odločitvijo
posamezne občine. Staršem iz občin, ki ne subvencionirajo poletne odsotnosti, bo odsotnost otrok obračunana enako kot
ostale mesece (oz. bo za dneve odsotnosti odštet sorazmerni del vrednosti živil).
Omenjeni Sklep govori tudi o tem, da v primeru, ko starši otroka izpišejo iz vrtca za dva meseca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec,
se jim zaračunajo stroški, ki nastanejo z izpisom in znašajo za prvi mesec 50% in za drugi mesec 100% plačila staršev, določenega
v odločbi o višini plačila vrtca.

Prosimo vas, da spodaj izpolnjen obrazec prinesete strokovnim delavkam v oddelku Vašega otroka najkasneje do 22.
junija 2020. Če otrok v mesecu juniju ne obiskuje vrtca, obrazec prinesete na upravo ali ga pošljete na naslov VIZ Vrtec
Ormož, Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož. Obrazec je dostopen tudi na naši spletni strani.
Na podlagi izpolnjene prijave poletne odsotnosti Vam bo v poletnih mesecih obračunana oskrbnina v skladu z zgoraj
omenjenim Sklepom, zato drugih obrazcev o odjavi čez poletne počitnice ni potrebno izpolnjevati.

___________________________________________________________
PRIJAVA POLETNE ODSOTNOSTI
Podpisani/a (ime, priimek) __________________________________________ prijavljam poletno odsotnost
svojega otroka (ime, priimek) _______________________________________________________________,
ki je vključen v oddelek, ki ga vodi vzgojiteljica (ime, priimek) ____________________________________,
v enoti _________________________________________.
Otrok bo odsoten :
- v mesecu JULIJU 2020 od ______________________________ (prvi dan odsotnosti) do vključno
______________________________ (zadnji dan odsotnosti),
- v mesecu AVGUSTU 2020 od ______________________________ (prvi dan odsotnosti) do
vključno ______________________________ (zadnji dan odsotnosti).
Kraj: _______________________________, dne: __________________

Podpis starša: ____________________________

IZPOLNI VRTEC
Izjavo sprejel/a: ________________________________________

Datum prejema: ______________________________

