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OBEINSKEMU SVETU, tU

ZADEVA: Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 2016/2017 za
Vrtec Vransko
Obdinskemu svetu posredujem v potrditev sistemizactlo v OS Vransko
Vrtec Vransko za Solsko leto 201612017.
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Potrdi se sistemizacija v OS Vransko
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Sistemizacija je preradunana na devet oddelkov in Stevilo vpisanih otrok za
Solsko leto 2016/17. V Vrtcu Vransko poslujejo z osmimi oddelki, s 1. 9. 2016
odpirajo poloviden oddelek prvega starostnega obdobja. Predvidoma se bodo
od '1. 10. 2016 v ta oddelek vkljudevali 5e dodatni otroci, kar v nadaljevanju
pomeni devet polnih oddelkov. Za Solsko leto 2015116 je vpisanih 143 otrok.
V skladu s tem in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predsolske vzgoje (Uradni list RS, 5t. 2712014), Pruvilnlka o normativih in
standardih za izvaja\e programa osnovne Sole (Uradni list RS, 5t. 5712007,
65/2008,99/2010), Zakona o vrtcih (Uradni list RS,5t. 100/05, 25108,98/2009
- ZIUZGK,36/2010-ZUPJS, 9412010-ZlU) ler Zakona za uravnotezenje javnih
financ (Uradni list RS, St.40/2012) ostaja delez vzgojiteljic isti kot v prejsnjem
Solskem letu, to je devet vzgojitel.iic, delez pomodnic se poveba iz 8,84 na
8,98 o2.9,26, ko se bodo polovienemu oddelku prikljudili 5e ostali otroci.
Posledieno na Stevilo oddelkov se povedajo tudi delezi perice, kuharice,
kuharskega pomoinika, org. zdr. higienskega rezima in organizatorja
prehrane. Uaitelj za dodatno strokovno pomod pripada otroku glede na izdano
odlodbo in se zaradunava po realizacUi opravljenih ur v skladu z odlodbo in na
podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje.
Plade bodo financirane na na6in kot ga opredeljuje Zakon o vrtcih,
Metodologija za oblikovanje cen v vrtcih in Pravilnik o plaailih starsev v vrtcih
ter zakonodaje, ki ureja osebne prejemke v RS.
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