Izpolne vodja vrtca
Datum sprejetja vloge:______________

Št. vloge:____________

Datum sprejema otroka: ____________
Vrtec pri OŠ Žužemberk
Enota: __________________ __Skupina________________________
Baragova 1
8360 Žužemberk
Tel: 07 30 87 107
E-pošta: vrtec.zuzemberk@gmail.com

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOL. LETO _____ / ____
Vlagatelj/ica: _________________________________________________

/ oče / mati / skrbnik /
obkrožite

Priimek in ime

1. PODATKI O OTROKU
Priimek in ime:_______________________________________ Datum rojstva:_______________________
EMŠO:

Stalno prebivališče:
Naslov: _______________________________________

Spol: M Ž
Začasno prebivališče:
_____________________________________

Pošta:

_______________________________________

_____________________________________

Občina: _______________________________________
2. PODATKI O STARŠIH
MATI
Priimek in ime

_____________________________________

5

EMŠO

0

OČE

5 0

5 0

Davčna številka
Stalno prebivališče
Naslov
Pošta
Občina

__________________________________

__________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Začasno prebivališče
Naslov
Pošta
Občina

______________________________________________________________________________________

__________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________

Tel. številka, na
kateri ste dosegljivi
Elektronski naslov za
obveščanje
Zaposlitev
Podjetje
Kraj zaposlitve

DA

NE

porod. dopust

DA

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Otrok živi v enoroditeljski družini:

DA

NE

3. OTROKOVI BRATJE/SESTRE, KI SO ŽE VKLJUČENI V VRTEC
Ime in priimek

NE

_________________________________________

Skupina

4. VKLJUČITEV V VRTEC
Želeni datum vključitve: _____________________ (Med letom je sprejem možen le v primeru prostih mest.)
Enota, v katero želite vključiti otroka:

VVD Brulec

Vrtec Žužemberk

Vrtec Dvor

(Želje staršev bodo upoštevane glede na razpoložljivo število mest.)

Predviden čas bivanja otroka v vrtcu: od______ do______ (Upoštevajte, da je otrok lahko dnevno v vrtcu prisoten do 9 ur)
Program, v katerega želite vključiti otroka (obkrožite):
a) DNEVNI PROGRAM v trajanju od 6-9 ur je namenjen otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se v času med 5.20 in 16.00.
Vlogo za znižano plačilo vrtca je potrebno oddati pred vstopom otroka v vrtec na pristojnem Centru za
socialno delo. Plačilo staršev znaša od 10 – 77% polne ekonomske cene.
b) POLDNEVNI PROGRAM v trajanju od 4-6 ur (organiziran bo le v primeru zadostnega števila prijav)
5. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA, ki jih morajo strokovne delavke vrtca poznati za
zagotavljanje varnega in ustreznega dela z otrokom (alergije, kronične bolezni, razvojne in ostale posebnosti,…)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. OSTALA SPOROČILA VLAGATELJA (utemeljitev potrebe po varstvu, predlogi, pričakovanja,…)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Podatki, ki jih potrebujemo v primeru odločanja komisije za sprejem otrok v vrtec (Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 5. 2010)
Kriterij
Št.
Izpolnjevanje
točk
kriterija
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Žužemberk
50
DA NE
2. Starši ali eden od staršev otroka je študent s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju
10
DA NE
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Občine Žužemberk, kar dokazuje potrdilo ob vpisu
Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet
Otrok obeh zaposlenih staršev, oz. zaposlenega starša, če gre za enoroditeljsko družino
V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra
Sprejem dvojčkov ali dveh otrok hkrati
Družina z več vzdrževanimi otroki:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo

10
10
30
5
10
5
3
1
30

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

8. IZJAVA VLAGATELJA/ICE
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Vrtcu dovoljujem,
da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca.

V/na:____________________________, dne____________________

Podpis vlagatelja:
____________________________

