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Šolsko leto 2019/2020 

   

Datum: 27. 3. 2020 

Št.: 6020-1/2020 -1 

 

Zadeva: VPIS OTROK V VRTEC  ZA ŠOLSKO LETO  2020/2021 

 

SPOŠTOVANI STARŠI! 
 

Vrtci po Sloveniji  vsako leto v mesecu marcu ali aprilu opravljamo vpise otrok za prihodnje 

šolsko leto. Tudi vrtec pri OŠ Mala Nedelja. V preteklih letih smo vpise opravljali v prostorih 

vrtca in na prvi obisk povabili vas starše in vaše otroke.  

 

Zaradi izrednih razmer bomo letos vpis opravili drugače.  

 

Vpis bo potekal od torka, 31. 3., do petka, 3. 4. 2020. 

Vpisni list, ki ga prilagamo vabilu za vpis, izpolnite in posredujete nam ga lahko 

na naslednje načine (izberite tistega, ki je za vas najenostavnejši): 

- če imate možnost printanja in skeniranja vpisne dokumentacije, le to 

posredujte na elektronski naslov pomočnice ravnateljice za vrtec: 

ksenija.kolar7@gmail.com 

 

- v pisni obliki (po pošti) pošljite na naš uradni naslov: Vrtec Mala Nedelja, 

Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja s pripisom VPIS V VRTEC 

 

- vpisno polo izpolnite in jo vrzite v poštni nabiralnik, ki se nahaja pred 

glavnim vhodom v šolo, na levi strani vhoda 

 

- če nimate nobene od zgoraj navedenih možnosti,  pokličite na 040 208 

403, pa bomo uredili vse potrebno. Oglasila se bo Ksenija Kolar Švarc. 

Vso dokumentacijo lahko najdete tudi na spletni strani: http://www.os-

malanedelja.si/, sledite zavihku DOKUMENTI VRTCA, pod zavihek VPIS V 

VRTEC 2020/2021 najdete vpisni list in soglasje o uporabi osebnih podatkov. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 

 Breda Žunič, ravnateljica, 041 354 909, breda.zunic@guest.arnes.si 

 Ksenija Kolar Švarc, pomočnica ravnateljice za vrtec, 040 208 403, 

ksenija.kolar7@gmail.com 
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Na  vaša vprašanja, dileme…vam bomo  z veseljem odgovorili. 

Ko bomo ponovno začeli delovati, vas  bomo povabili na ogled vrtca in se 

najpozneje v mesecu juniju tudi srečali z vsemi starši novincev.  

Trenutno smo doma, a upamo, da bo ta čas kar najhitreje mimo, in da bo v vrtcu 

spet slišati otroški živžav. Veselimo se že tega.  

Veseli bomo tudi, če nam boste zaupali v varstvo vašega otroka.  

Bodite dobro in ostanite zdravi. 

 

Ksenija Kolar Švarc                                                                    Breda Žunič 

Pomočnica ravnateljice za vrtec                                                  Ravnateljica          
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