OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
Svetovalna služba: 81 83 326, 81 83 346 OŠ Podčetrtek 81 83 320

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
1. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek otroka: _______________________________________

Spol:

M

Ž

Datum rojstva: ___________________________ EMŠO otroka:
Kraj rojstva:_____________________________ Država rojstva:___________________________________

Stalno prebivališče:_______________________________________________________________________

_______________________________________ Občina: ________________________________________
Začasno prebivališče:______________________________________________________________________
2. Otroka želim vključiti
1. na lokacijo vrtca v Podčetrtku
2. na lokacijo vrtca v Pristavi pri Mestinju
Želim, da otrok obiskuje vrtec od __________________ do _________________ure.
Otrok naj začne obiskovati vrtec dne ______________________________________.
(Prosimo, upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec 1 leto oz. izjemoma 11 mesecev)

3. PODATKI O STARŠIH oz. ZAKONITIH SKRBNIKIH
(mati)

Priimek in ime
EMŠO:
Stalno prebivališče
Občina
Začasno prebivališče
Občina

(oče)

(zakoniti skrbnik)

Neobvezni podatki:
oče

mati

Elektronski naslov
Telefon – doma:
Telefon – služba:
Mobitel:

5. Morebitne PRILOGE k vlogi za vpis otroka v Vrtec Podčetrtek, ki dajejo prednost pri sprejemu v vrtec
(20. člen Zakona o vrtcih – Ur. l. RS, št. 12/96, 100/2005, 25/2008,40/2012 ).
-

potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine
listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih - Ur. L.
RS, št. 12/96, 100/2005, 25/2008, 40/2012 )

Druge opombe staršev glede vpisa otroka v vrtec (opis potreb):

Datum: _____________________

Podpis vlagatelja – ice: ______________________

KOT JIH DOLOČA 9. ČLEN
PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC PODČETRTEK.

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporejanju otrok v enote oz. oddelke upoštevati naslednje kriterije,
zato Vas, spoštovani starši, prosimo, da izpolnite naslednji vprašalnik.
Pri vsakem kriteriju obkrožite DA ali NE. Točke vpiše strokovni delavec zavoda.

Priloga k vlogi za otroka_______________________________
(priimek in ime otroka)

9. člen
Otroke s posebnimi potrebami in otroke katerih starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialno-ekonomskega položaja sprejme komisija v vrtec mimo kriterijev po tem pravilniku.

TOČKE

KRITERIJI
➢

Otrok ima vsaj z enim od staršev
stalno prebivališče v Občini Podčetrtek

➢

Potrdilo pristojnih institucij

➢

Otrok iz enoroditeljske družine

DA
DA

NE
NE
NE
NE

➢

Otrok obeh zaposlenih staršev

DA
DA

➢

Družine z dvojčki, trojčki ipd.

DA

NE

➢

Otrok eno leto pred vstopom v šolo oz.
otrok, ki mu je bil odložen vpis v šolo

DA

NE

➢

Otrok dijakov ali študentov

DA

NE

➢

Otrok staršev, ki imajo že vključenega
otroka v tem vrtcu
Otrok, ki je uvrščen v prednostni vrstni
red iz preteklega leta in ni bil sprejet

DA

NE

DA

NE

➢

POTREBNA DOKAZILA

Priporočilo razvojne ambulante
Dokazilo o preživnini, prejemanju
pokojnine
Dokazilo o zaposlitvi

Potrdilo o rednem šolanju staršev

SKUPAJ TOČKE
Izjavljam, da so podatki točni in dovoljujem zbiranje podatkov za potrebe vpisa mojega otroka v vrtec.

Kraj, datum:

Podpis staršev/skrbnikov:

