
                  VRTEC TEZNO MARIBOR 

Dogoška cesta 20, 2000 Maribor 
Telefon: 02/4600210, e-naslov: vrtec.tezno@maribor.si 

 
   

VABILO ! 
Vabim Vas, da se udeležite roditeljskega sestanka staršev novo sprejetih otrok, ki bo   

izveden v enoti LUPINICA, Hinka Nučiča 11, Maribor 

v  PONEDELJEK, dne   02. 06. 2014................ ob ...16.30......... uri. 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev Vrtca Tezno Maribor (pravice staršev in otrok, obveznosti staršev) 

2. Predavanje svetovalne delavke mag. Janje Šetor na temo: Moj otrok gre prvič v vrtec  

3. Dileme, vprašanja, pobude 

 

Sestanek bo vodila ravnateljica Vrtca Tezno Maribor, VESNA BOŽNIK, dipl.vzg.predš.otrok 

Srečanje bo predvidoma trajalo do …18.00.. ure. 

 

Vljudno Vas prosimo, da se ga zagotovo udeležite ! 

 

V prilogi dopisa Vam pošiljamo obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in dva izvoda Pogodbe o 

določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. 

Izpolnjen in podpisan izvod pogodbe kot potrditev vpisa otroka v vrtec vrnite v tajništvu 

vrtca v roku 15 dni od prejema tega obvestila ali prinesite na sestanek. Prosimo, da 

pogodbo v celoti izpolnite, ime in priimek staršev, naslov, EMŠO staršev,  izjavo, kdo bo  

otroka v vrtec  pripeljal in odpeljal, datum in podpise staršev. V kolikor pogodba ne bo 

v celoti izpolnjena, se bo smatrala kot neveljavna. 

V primeru, da v roku ne boste potrdili vpisa Vašega otroka v vrtec, oziroma vrnili  

podpisanega izvoda pogodbe,  se bo mesto evidentiralo kot prosto.  

Da ne bi prišlo do neprijetnih situacij, Vas prosimo, da v kolikor otroka ne boste vključili v 

vrtec, nas o tem pisno obvestite, oziroma ga izpišete na upravi vrtca. 

Hkrati Vas ponovno obveščamo, da si morate en mesec  pred vstopom v vrtec urediti 

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo, v 

nasprotnem primeru boste imeli določeno polno plačilo vrtca. 

V primeru morebitnih vprašanj se obrnite na upravo vrtca Tezno po tel. 02/4600-210 ali 

osebno v času uradnih ur: vsak dan (od pon.-petka) od 8.00 do 11.00 ure in od 12.30 do 14.00 

ure. 

 

V SREDO, dne 04.06. 2014 ob 17.00 uri pa Vas skupaj z otrokom  vabimo na DAN 

ODPRTIH VRAT v enoto, kamor je Vaš otrok sprejet !!! 

 

Hvala za razumevanje !        

 

S spoštovanjem !       Ravnateljica: 

         VESNA BOŽNIK 

Priloga:         dipl.vzg.predš.otrok 

- obvestilo 

- 2 x pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca 
 


