VRTEC NOVA GORICA vabi k vpisu otrok za šolsko leto 2022/23 v
enote Centralni vrtec, Ciciban, Čriček, Julka Pavletič Solkan, Kekec,
Kurirček, Mojca in Najdihojca.
Zaradi trenutne situacije v zvezi s covid-19 bo vpis potekal preko

pošte. Kdor želi osebno vpisati otroka, se lahko oglasi na
upravi vrtca v prostorih svetovalne službe na Kidričevi ulici
34 c (v tem primeru je obvezno upoštevanje vseh predpisanih
ukrepov glede covida-19: maske, razkuževanje, upoštevanje
varnostne razdalje).
Ob vpisu potrebujete naslednje osebne podatke otroka in
staršev:
➢ ime, priimek in naslov prebivališča otroka in staršev,
➢ datum rojstva otroka,
➢ EMŠO otroka in staršev.
Vpisi bodo potekali od petka, 1. 4. 2022, do četrtka, 7. 4. 2022,
od 9:00 do 12:00 ure. V ponedeljek, 4. 4. 2022, pa tudi od 14:00
do 17:00 ure.
➢ Vlogo lahko oddate v poštni nabiralnik, ki se nahaja na vhodu
uprave Vrtca Nova Gorica, na Kidričevi 34 c. Upoštevamo vse
vloge, oddane v poštni nabiralnik do vključno 7. 4. 2022.
➢ Vlogo lahko pošljete po pošti – upoštevamo vse vloge, ki bodo
prispele na naslov vrtca do četrtka, 7. 4. 2022, oziroma bodo
oddane do vključno 7. 4. 2022 s priporočeno pošiljko.
➢ Vlogo za vpis otroka lahko pošljete tudi po elektronski pošti
na e-naslov: svetovalna.vng2@guest.arnes.si. Vloga bo
pravočasno oddana, če bo na e-naslov poslana do vključno 7.
4. 2022.

Staršem bomo na e-naslov poslali potrdilo o prejemu vloge.

Vlogo za vpis otroka v vrtec najdete pod rubriko Dokumenti
in obrazci (Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto
2022/23). Poleg vloge najdete tudi plačilni nalog (potrdilo
o plačani akontaciji v višini 50,00 €, ki ga obvezno priložite
vlogi za vpis – namen plačila: akontacija za IME in PRIIMEK
OTROKA). Vloga za vpis naj bo v celoti in ustrezno izpolnjena.
V kolikor imate kakšno vprašanje, smo dosegljivi na telefonski
številki 05/33-58-901 ali 05/33-58-904.
Starši otrok, ki med letom niste dobili prostega mesta in v
kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec, v času
rednih vpisov oddajte novo vlogo.

Vabljeni k vpisu.

