Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas
Šifra vloge (otroka):__________________

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
ŠOLSKO LETO___________

1. Vlagatelj–ica ________________________, želim vpisati svojega otroka ________________________,
(ime in priimek)

(ime in priimek)

rojenega _______________. Naslov in občina stalnega bivališča: _______________________________
Naslov rejnika, skrbnika: ______________________________ EMŠO otroka: ____________________
Spol otroka:

M

Ž

Datum želene vključitve otroka v vrtec: ____________________

DNEVNI PROGRAM je od 6 – 9 ur dnevno od 5.30 do 16.00 ure.
Najdaljši čas bivanja otroka v vrtcu je v trajanju do 9 ur v času poslovanja vrtca. Vsaka naslednja
ura varstva se doplača v skladu s Sklepom o določitvi cen programov in rezervacij (Občinski svet
Občine Straža, julij 2019).
2. Podatki o starših:

Mati: ______________________________, zaposlena DA / NE
(ime in priimek)

Naslov in občina stalnega bivališča: ______________________________________________________
e-naslov: ______________________________

mobilni telefon: ______________________________

Oče: ______________________________, zaposlen DA / NE
(ime in priimek)

Naslov in občina stalnega bivališča : _____________________________________________________
e-naslov: ______________________________

mobilni telefon: ______________________________

Naslov začasnega bivališča: _______________________________________ (če otrok živi pri rejnikih).
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3. V času bivanja otroka v vrtcu, je za nujna sporočila poleg staršev dosegljiva

oseba:___________________________________________, tel.:______________________________.
oseba:___________________________________________, tel.:______________________________ .
4. Zdravstvene posebnosti otroka:

Navedite zdravstvene posebnosti otroka, ki jih moramo zaposleni v vrtcu poznati, da bomo poskrbeli za
ustrezno varnost in kvalitetno vzgojno delo z otrokom: (npr.: alergije, dietna prehrana, posebnosti v
razvoju otroka…): ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Vpišite število otrok v družini: __________

Zakaj želite vključitev otroka v vrtec:_____________________________________________________
6. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec:
Starši sami označite kriterije, ki jih izpolnjujete tako, da obkrožite številko pred ustrezno trditvijo.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Komisija na
podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov,
določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red. Komisija lahko preverja pravilnost
podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebni podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija
ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov (20a. člen Zakona o vrtcih).
1.

Prebivališče

a)

Starši oziroma zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče v Občini Straža 50 točk
oziroma mati samohranilka in otrok ter oče samohranilec in otrok imajo stalno
prebivališče v Občini Straža

b)

Eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Občini Straža

35 točk

2.

Otroci obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlene matere samohranilke ali očeta
samohranilca

15 točk

3.

Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin – mnenje CSD, dlje časa
trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oziroma druga specifikacija (na podlagi 10 točk
potrdila pristojne službe)

4.

Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo

5.

Otroci, ki so bili v preteklem letu na listi zavrnjenih v vrtec oziroma enoto s 1. 9. in
8 točk
so izpolnjevali pogoje vključitve

6.

Starši otrok z enim ali več otroki, ki že obiskujejo vrtec pri osnovni šoli oziroma
šolo

9 točk

7 točk

2

Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas
7.

Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo

6 točk

8.

Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali več otrok – za vsakega otroka

1 točka

9.

Otrok, ki je bil že sprejet v vrtec, pa so ga morali starši zaradi zdravstvenih težav
6 točk
izpisati – ob predložitvi potrdila zdravnika

10.

Otrok, pri katerem je eden od staršev študent – priložiti potrdilo o vpisu

4 točke

11.

Starši, ki hkrati vključujejo dvojčke, trojčke…(za vsakega otroka)

3 točk

12.

Otroci, ki so bili medletno sprejeti in imajo stalno prebivališče v Občini Straža

10 točk

SKUPAJ _____________

7. Morebitne priloge k vlogi za vpis, ki vplivajo na prednost otroku pri sprejemu:

Po potrebi priložite listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. čl. Zakona o vrtcih):
- mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine,
- listine, ki potrjujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. čl. Zakona o vrtcih).
PRILOGE:
Prilagam dokazila, iz katerih je razvidno točkovanje:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________

IZJAVA:
S podpisom izjavljava, da so navedeni podatki točni.
Vrtcu se dovoli, da jih uporablja z namenom, za katerega so bili izbrani in v skladu z zbiranjem in
varstvom osebnih podatkov za potrebe vpisa otrok. O spremembi podatkov bova vrtec obveščala sproti.
Podpis vlagateljev:
Mati:_________________________
Oče:__________________________

Vavta vas, dne: _________________
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