Številka vpisa:………………………
Datum oddaje vloge:………………..

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC MEHURČKI
1. VLAGATELJ/ICA
Podpisani/a_____________________________________ prosim za sprejem otroka v Vrtec Mehurčki.
(izpolnite s tiskanimi črkami)
Želeni datum vključitve otroka v vrtec: _________________
(starostni pogoj za vključitev v vrtec je dopolnjenih 11 mesecev)
2. PODATKI O OTROKU
Priimek in ime otroka_____________________________________________

Spol:

M

Ž

Datum rojstva____________________________ Davčna številka________________________
EMŠO _______________________________________
Naslov _____________________________________ Pošta ______________________________
(stalno prebivališče)
Naslov _____________________________________ Pošta ______________________________
(začasno bivališče)
Otrok je uvrščen na čakalno listo iz preteklega leta:

DA

NE
(ustrezno obkrožite)

Navedite zdravstvene in druge posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo
varnost in delo z otrokom (npr. posebnosti v razvoju, alergije, astma, vročinski krči, epilepsija,
diabetes, obravnava pri specialistu ali v razvojni ambulanti ipd).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. OSTALI OTROCI V DRUŽINI
Priimek in ime

Starost otroka

Obiskuje vrtec/šolo
(ime vrtca)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
OČE (oz. zakoniti skrbnik)
Priimek in ime: ________________________________________________________________
EMŠO:________________________
Davčna številka: ___________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča: _______________________________________________
Naslov začasnega bivališča: ______________________________________________________
Zaposlen (naslov delodajalca): ____________________________________________________
GSM: ________________________________ E-pošta:_______________________________
Tel. številka v službi: _________________________ doma: ___________________________
MATI (oz. zakonita skrbnica)
Priimek in ime: ________________________________________________________________
EMŠO:________________________
Davčna številka: ___________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča: _______________________________________________
Naslov začasnega bivališča: ______________________________________________________
Zaposlena (naslov delodajalca): ____________________________________________________
GSM: ________________________________ E-pošta:_______________________________
Tel. številka v službi: _________________________ doma: ___________________________
5. PRILOGE K VLOGI ZA VPIS
Obvezni prilogi k vlogi za vpis otroka
1. Potrdilo o stalnem prebivališču (otrok in vlagatelj)
2. Potrdilo o zaposlitvi staršev
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo prednosti pri sprejemu v vrtec
(20. člen Zakona o vrtcih – Ur. list RS št. 12/96 in naknadne spremembe, Pravilnik o sprejemu v vrtec):

(ustrezno obkrožite)
1. Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (ZRSŠ)
DA
NE
2. Potrdilo Centra za socialno delo o socialni ogroženosti družine
DA
NE
3. Odločba sodišča o preživnini ali Potrdilo o pokojnini (enostarševska družina) DA
NE
4. Potrdilo razvojne ambulante
DA
NE
5. Potrdilo o rednem vpisu (za starše, ki so dijaki ali študenti)
DA
NE
6. Potrdilo o zaposlitvi
DA
NE
7. Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o statusu iskalca zaposlitve
DA
NE
8. Potrdilo zdravnika specialista o dolgotrajni bolezni v družini
DA
NE
9. Potrdilo o stalnem prebivališču na območju občine Komenda
DA
NE
(otrok in vsaj eden od staršev)
6. IZJAVA
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil-a v osmih dneh na upravo
zavoda. Dovoljujem, da se podatki o družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu
podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04) zaradi vodenja postopka vključitve otroka v
program vrtca, zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši, zaradi
spremljanja plačil staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca.
Vloga bo obravnavana po Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki.

V Komendi, dne ______________

Podpis vlagatelja/ice:__________________________

Vloga za sprejem otroka v mora vsebovati vse podatke in priloge in jo je potrebno oddati na upravo zavoda (v tajništvu)
neposredno ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda.

