
KRITERIJI ZA VPISE V OV 

1.SKLEP

SKLEP ZBORA UČNEGA OSEBJA št. 4 dne 14.01.2014 in dopolnila kot predlog za ZAVeŠ. 

V zvezi s  predčasnimi vpisi, specifično za otroške  vrtce v VeŠ v Nabrežini,, za šolsko leto 2014/2015, za  
tipologije otrok, ki bodo dopolnili tri leta starosti do 30.4.2015,

IZHAJAJOČ iz navodila, ki jih v zvezi z vpisovanjem opredeljuje lanska M.O. št.28 z dne 10.01.2014 
na podlagi katere je bil potrjen, oz. je bil ratificiran pravilnik; 
UPOŠTEVAJOČ specifična navodila, navedena v DPR št. 89 z dne 20.03.2009 v zvezi s sprejetjem v OV;
UPOŠTEVAJOČ  specifična  navodila  v  zvezi  z  možnostjo  sprejetja  otrok,  ki  naj  bi  v  šolskem  letu 
2014/2015  dopolnili  tri  leta  starosti  do  30.4.2015,  če  za  to  obstajajo  navedeni  funkcionalni  pogoji; 
UPOŠTEVAJOČ, da na teritoriju ravnateljstva delujejo storitve otroških jasli (glej M.O. št. 4);
IZHAJAJOČ iz ugotovitve da: OTROŠKI VRTCI ne razpolagajo s primerno opremljenimi prostori, ki 
naj bi bili  namenjeni  zgoraj navedeni tipologiji  otrok (posebej urejena soba/učilnica s primerno opremo, 
ležalniki za počitek, pripomočki za previjanje in osebno higieno otrok, dodatno strokovno osebje);
UPOŠTEVAJOČ število otrok v naših enosekcijskih otroških vrtcih (in starostni razpon v sekciji od 3. 
do 5 leta);
UPOŠTEVAJOČ, da je učno osebje zreducirano na minimum in da je tudi pomožno osebje številčno 
omejeno in komaj ustreza pomoči; 
UPOŠTEVAJOČ varnostne predpise z jasnimi odgovornostimi; 
UPOŠTEVAJOČ izrecna navodila M.O. št.  .  št.28 z dne 10.01.2014,  kjer se navaja:  pristojnosti 
zbornih organov ter  pedagoške, metodološke in varnostne presoje s strani zbornih organov in 
učnega osebja; 

Vsi OV v VeŠ v Nabrežini spadajo v tipologijo enoddelčnega vrtca, ki že združuje tri starostne stopnje otrok;
Vsi OV VeŠ v Nabrežin,  upoštevajoč tipologijo obiskujočih otrok glede starostne stopnje že pred dejstvom,  
da morajo izvajati  notranjo diferenciacijo vzgojno-didaktičnega dela,  kar zahteva v skladu s sodobnimi  
psihopedagoškimi  oprijemi  dodaten  napor  vzgojiteljic  v  sorazmerju  z  vseitalijansko  državno  tipologijo  
vrtcev, ki razpolaga z večoddelčno ureditvijo;
Vsi OV v VeŠ v Nabrežini  bi bili tudi zaradi zgoraj  omenjenih didaktično-metodoloških in varnostnih 
pogojev prisiljeni resno skrčiti sedanjo vzgojno-izobraževalno ponudbo kot npr.: sodelovanja s krajevnimi  
društvi  pri  božičnicah.  miklavževanjih  in  nasploh  skupnih  nastopih  na  raznih  prireditvah,  se  odreči  
dodatnim  pobudam  kot  sodelovanje  pri  izvedbigledališkega  abonmaja  Zlata  Ribica  in  drugih  vodenih  
eskurzij, izletov in izhodov, saj bi v tem primeru zahtevalo upoštevanje varnostnih vidikov (npr. prevozi in  
izhodi nasploh)  povsem drugačna kriterije,  ki bi bili  prilagojeni tej tipologiji otrok ter njihovi razvojni  
stopnji in zato bo nujen dogovor starši/ vzgojiteljice ;
Vsi OV v VeŠ v Nabrežini, postavljajo v ospredje tudi potrebo, da bi v primeru sperjetja te tipologije otrok,  
bila potrebna dodatna strokovna pomoč ter sprejete posebnih zadolžitev s strani šolskih sodelavk;
Vsi OV vabijo zborne organe VeŠ v Nabrežini, da ohranijo sedanjo raven ponujene vzgojno-izobraževalne  
ponudbe tudi s tem, da potrdijo model dosedanjega nivoja soprisotnosti vzgojiteljic, ki je omogočala pestro  
ponudbo didaktičnih in pedagoških modelov in seveda dejansko izvedbo dodatnih projektov.

Na podlagi M.O. 110/2011in  M.O. 92/2012 imamo na teritoriju ravnateljsta kar dve strukturi v obeh  
občinah,  bi  predlagali  občinski  upravi,  kljub  temu,  da  so  pogoji  dvomljivi,  sprejem v OV Mavhinje  in  
pogojno v druge OV ravnateljstva  in starši morajo podpisati, da sprejmejo pogoje, da se sprejetje otroka  
lahko tudi prekine, ker je začasno in pod preverjanjem glede varnosti vseh zaupanih otrok; 

1. vrtec mora biti  usposobljen za sprejetje tako majhnih otrok, kakor že omenjeno in predvideno v  
normativi;

2. varnostni,  prostorski  in  sprejemni  kriteriji  za  tako  majhne  otroke  morajo  biti  spoštovani  v  
programski domeni z občinsko upravo in pravilnikom ravnateljstva; 

3. vpisi majhnih otrok so dovoljeni po vpisu otrok s tremi leti; 
4. vpis,kot po M.O.št.28 z dne 10.01.2014 so dovoljeni do dosežka maksimalnega števila otrok v sekcij  

(28), 
5. v primeru vpisa minimalčkov(MM, največ tri  minimački,  v  maksimalnem skupnem številu do 20  

otrok (npr.17+3MM)  so za teritorij ravnateljstva na razpolago OV v Mavhinjah, OV v Devinu,OV v  
Nabrežini in OV v Gabrovcu
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6. glede vpisa MM sprejemamo samo otroke staršev, ki prebivajo na teritoriju ravnateljstva, izjemoma  
in z izjavo, da za otroke skrbijo dedki ali babice, ki živijo na teritoriju ravnateljstva; 

7. prednost imata starša, ki delata oba in morata dokazati,  da nimata možnosti za varstvo; 
8. upošteva se tudi prošnje tistih, ki   imajo tudi brate ali  sestre, ki   že obiskujejo šole in vrtce na  

ravnateljstvu, čeprav niso več bivajoči v občini a ima vsaj  eden od staršev izvor iz občin/e, ki  
sestavjata ravnateljstvo 

9. v sklop MM spadajo samo otroci, ki dopolnijo 3. leto starosti do 30. aprila 2015;
10. da se starši pisno opredelijo samo za poldnevni urnik; 
11. Vključevanje MM v razne specificne didaktične programe in projekte ( izhodi, eskurzije, obiski  

gledaliskih predstav, skupne didakticne dejavnosti OV itd ) mora biti predhodno dogovorjeno z  
vzgojiteljicami in sporoceno ravnateljstvu ( varnostno-organizacijski vidiki ).

12. MM, ki so vključeni bodo deležni posebne programske pozornosti in bo moral vrtec predložiti svoj  
program in načrt za sprejetje MM vzgojiteljice morajo presoditi, če je vsak vpis primeren, če se  
starši strinjajo s sodelovanjem, ki ne krši didaktične, organizacijske in varnostne ponudbe;

13. starši  MM aktivno sodelujejo  tako,  da  se  pisno  opredelijo  za  zadržanje  otrok  doma,  ko  so  na  
programu  prireditve,  ekskurzije,  gledališke  predstave,  izhodi,  skupne  dejavnosti  vseh  vrtcev  ali  
katerokoli  dejavnost,  kjer  je  prisotnost  minimalčka problematična  in  onemogoča  uresničevanje  
didaktično, organizacijskega in varnostnega  programa in to tudi na izrecno zahtevo učnega osebja,  
ki je odgovorno za dobrobit vseh otrok;

14. zaradi zgoraj omenjenih didaktično-metodoloških in varnostnih pogojevne ni mogoče biti prisiljeni  
resno skrčiti sedanjo vzgojno-izobraževalno ponudbo kot npr.: sodelovanja s krajevnimi društvi pri  
božičnicah, miklavževanjih in nasploh skupnih nastopih na raznih prireditvah, se odreči dodatnim  
pobudam  kot  sodelovanje  pri  izvedbi  gledališkega  abonmaja  Zlata  Ribica  in  drugih  vodenih  
eskurzij,  izletov in izhodov, saj bi v tem primeru zahtevalo upoštevanje varnostnih vidikov (npr.  
prevozi in izhodi nasploh) povsem drugačna kriterije, ki bi bili prilagojeni tej tipologiji otrok in  
njihovi razvojni stopnji«; 

15. dodatne kriterije bo po potrebi,  in če bo stvar urejena, izdelal ZAVeŠ v sozvočju z občinama. 

2. SKLOP

Kriteriji za sestavo ravnateljskih lestvic v primeru nadštevilčnih vpisov 

izhajajoč iz navodil M.O. št.101 z dne 30.12.2010, vzgojiteljice zbrane na rednem učnem zboru dne 
14.01.2014, predlagajo, da se v primeru nadštevilčnih vpisov v OV Didaktičnega ravnateljstva Nabrežina,  
sedaj VeŠ v Nabrežini,  upoštevajo naslednji prednostni kriteriji:

1. Družine  otrok  prosilcev  za  vpis  v OV,  ki  imajo  stalno  bivališče  v  občini  Devin  Nabrežina  oz. 
Zgonik 3 točke

2. Družinskim  članom  sledi  občinska  socio-skrbstvena  služba  oz.  otrok  je  nosilec  tipologije  s 
posebnimi potrebami 2 točki

3. Oba starša sta zaposlena (na osnovi priložene dokumentacije) 2 točki
4. Vpisani otrok ima brata/sestro, ki že obiskuje izbrani OV (za vsakega brata ali sestro se točkuje po  

eno točko) 1 točka
V primeru zbranega istega števila točk se upoštevajo še sledeči podkriterji: 

1. Brat/sestra  obiskuje  osnovne šole  s  slovenskim učnim jezikom na  teritoriju,  ki  spadajo pod 
delokrog VeŠ v Nabrežin.i  1 točka

2. V primeru,  da sta oba starša zaposlena se dodatno upošteva tudi,  če imajo stari  starši stalno 
bivališče v občini, kjer naj bi otrok obiskoval otroški vrtec. 1 točka

     Ravnatelj
 Dr. Marco Jarc 
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