Osnovna šola Polzela OE Vrtec Polzela
_______________________________________________________________
priimek in ime ali naziv pravne osebe – vlagatelja
_______________________________________________________________
naslov in pošta
_______________________________________________________________
Kontakt (telefon/e-pošta)

OŠ POLZELA
Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Zadeva: NAPOVED POČITNIŠKE REZERVACIJE
V skladu s Sklepom o počitniški odjavi otrok, na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15.
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16,
7/19) in 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15 in 59/19),
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Polzela na svoji 24. redni seji, dne 13. 4. 2022,
oddajam vlogo za uveljavljanje pravice do znižanja plačila vrtca zaradi odsotnosti otroka na
podlagi napovedi počitniške rezervacije
za otroka: ______________________________________________________________________________________________
(priimek in ime)

stalno prebivališče otroka: _______________________________________________________________________________________________
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)

otrok je vpisan v enoto vrtca: _________________________________________________________________________
(Polzela, Andraž)

EMŠO otroka: __________________________________________________________________________________________

Otrok bo odsoten iz vrtca :
___________________________________________________________________________________________________________
(navedite natančno obdobje odsotnosti)

Podpis starša/zakonitega zastopnika:

_______________________________

Podpis starša zakonitega zastopnika:

_________________________________

_______________________________
Glavni trg 1
3313 Polzela
Telefon: (03) 703 31 00,
(03) 5722 018
Telefaks: (03) 572 01 35
e – naslov: tajnistvoos.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688
Matična številka: 5088500

1 Sklep

o počitniški odjavi otrok določa:

»V času od 1. junija do 30. septembra tekočega leta, starši lahko uveljavljajo rezervacijo za vrtec (počitniško odjavo).
Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. Za
odjavljeni mesec je prispevek staršev 30% od prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo. Rezervacijo
lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in bodo v upravi vrtca predhodno napovedali
odsotnost otroka.
Prvi dan odsotnosti se šteje prvi delavni dan, ko otrok izostane iz vrtca in traja neprekinjeno vsaj 30 koledarskih dni.
Ugodnost se lahko uveljavlja v dveh delih ali strnjeno.

