Šlandrova 11 a, 3320 Velenje, tel. 03 898 24 00, fax: 03 898 24 10 e. mail: tajnistvo@vrtec-velenje.si

Šol. leto: 2014/15
Vloga sprejeta :______________
Številka: _____________________
Datum vstopa:_______________
Enota: _______________________
(izpolni vrtec)

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
VLAGATELJ/ICA
________________________________________________________________ oče mati skrbnik
(ustrezno obkrožite)

(priimek in ime)

I. PODATKI O OTROKU
________________________________________________________________________________
(priimek in ime)

EMŠO
Datum rojstva ________________ Spol

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

Naslov stalnega prebivališča
____________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)

Poštna št., pošta __________________ Občina stalnega prebivališča ________________________
Naslov začasnega prebivališča
___________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)

Poštna št., pošta _________________ Občina začasnega prebivališča ________________________
Zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in ustrezno delo z otrokom
(alergije, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu v razvojni ambulanti inp):

II. VKLJUČITEV V VRTEC
Enota vrtca, v katero želite vpisati otroka
Zaradi omejenega števila prostih mest v posameznih enotah vas prosimo, da poleg želene vpišete vsaj eno
rezervno lokacijo. Pri tem bodite pozorni na odpiralni čas enote in na programe, ki jih v njej ponujamo!
Enota : _________________________________________________, če v tej enoti ne bo prostora lahko
mojega otroka vpišete v enoto :___________________________ ali enoto ____________________________.
Enota

Naslov

Odpiralni čas

Enota

Naslov

Odpiralni čas

VRTILJAK
SONČEK

Cesta talcev 20
Arnače 2

5:15 – 16:30
6:30 – 15:30

TINKARA
JAKEC

5:30 – 16:30
5:30 – 15:30

VINSKA GORA
LUČKA

Vinska Gora 2
Kardeljev trg 12

6:30 – 15:30
5:15 – 16:30

JURČEK
CIRKOVCE

Šlandrova 11
Pohorskega bataljona
14
Škale 138
Škalske Cirkovce 11

ENCI BENCI
ČEBELICA

Kardeljev trg 2
Konovska 21

NAJDIHOJCA
CICIBAN

Prešernova 3
Koželjskega 8

5:30 – 16:30
5:15 – 16:30

5:30 – 15:30
7:00 – 13:00

in 12:00 – 20:30

6:00 – 16:30
6:30 – 15:30

V kolikor je za posamezno enoto želja več kot je prostih mest v enoti, bomo upoštevali kriterije
po naslednjem vrstnem redu (ustrezno obkrožite):
1. V enoti je že en otrok iz družine.
2. Enota je v bližini doma.
3. Starši imajo službo v bližini enote.
4. V bližini enote ima otrok stare starše ali sorodnike, ki bodo prihajali ponj.
Vpis v vrtec želimo z dnem:___________________________ (1. ali 15. v mesecu)
(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec 1 leto oziroma 11 mesecev).

Čas prihoda in odhoda
Prosimo vas, da zaradi optimalne organizacije odpiranja in zapiranja oddelkov vpišete natančen čas, kako bo
otrok v šolskem letu 2014/15 prihajal in odhajal iz vrtca.
1. DNEVNI PROGRAM
Otroka bomo v vrtec pripeljali ob ______________________uri, odpeljali iz vrtca ob ____________________ uri.
2. IZMENSKI PROGRAM (dopoldan/popoldan): želimo izmeno:

A
B
(ustrezno obkrožite)
Dopoldan bomo otroka v vrtec pripeljali ob _________________ uri, odpeljali iz vrtca ob _______________ uri.
Popoldan bomo otroka v vrtec pripeljali ob _________________ uri, odpeljali iz vrtca ob _______________ uri.
Upoštevajte, da so otroci v izmeni B prvi teden v septembru v vrtcu dopoldan, v izmeni A popoldan!
3. POLDNEVNI PROGRAM v enoti CIRKOVCE (SAMO MED 7.00 - 13.00)

Otroka bomo v vrtec pripeljali ob ______________________uri, odpeljali iz vrtca ob ____________________ uri.
V Vrtcu Velenje omogočamo in svetujemo postopno uvajanje otroka v vrtec. Izkušnje kažejo, da imajo otroci, ki
jih starši postopno uvajajo manj težav pri prehodu iz domačega v institucionalno okolje. Priporočljivo je, da si prve
dni otrokovega bivanja v vrtcu uredite obveznosti tako, da lahko otrok ostaja v vrtcu krajši čas, ali pa da nekaj
časa preživite z njim v vrtcu. Otroka lahko začnete postopno uvajati z dnem, ko je otrok v vrtec vpisan, pred
tem pa si lahko skupaj z otrokom ogledate prostore vrtca.

III. SOROJENCI
V kolikor imate v naš vrtec že vključenega otroka in bo vrtec obiskoval tudi v naslednjem šolskem letu, prosimo
vpišite:
Priimek in ime otroka
EMŠO
Enota, v katero je vključen

IV. PODATKI O STARŠIH
OČE

MATI
Priimek in ime
EMŠO
STALNO
PREBIVALIŠČE
Ulica, hišna št.
poštna št., pošta
Občina
ZAČASNO
PREBIVALIŠČE
Ulica, hišna št.
poštna št., pošta
Občina

_________________
__________________________

_________________
__________________________

_________________
__________________________

_________________
__________________________

__________________________

__________________________

Št. telefona, na
katerega ste dosegljivi
Elektronski naslov
(podatek ni obvezen)

Zaposlitev
(ustrezno obkrožite)

DA

NE

DA

NE

Zaposlitev pri/v:

Druga oseba, ki bo poleg staršev prihajala po otroka:
Priimek in ime

Telefonska številka, na kateri je dosegljiva

Kriteriji, ki določajo prednost pri vpisu otroka v Vrtec Velenje ( velja za vse enote vrtca)
KRITERIJ
1

Stalno prebivališče družine na območju MOV
(starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno
prebivališče na območju MO Velenje)

2
Oba starša sta zaposlena ali zavarovana iz naslova
kmetijstva ali imata status rednega študenta (velja tudi za
enega starša v primeru enostarševske družine)

3
4
5
6
7

Družina nima stalnega prebivališča v MOV vendar je
vsaj eden zaposlen v Mestni občini Velenje
Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil
sprejet v nobeno izmed enot)
Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več
otrok, za vsakega vključenega otroka prejme 4 točke
Število otrok v družini (za vsakega predšolskega otroka
2 točki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 točka)
Skupaj

Možno
št.
točk
20

ŠT.
TOČK
Potrdilo o stalnem prebivališču v MOV

 pogodba o zaposlitvi ali opravljanju dejavnosti, ali
 potrdilo o rednem šolanju
V za enostarševski družini:
10  kopija dokazila o preživnini,
 prejemanju pokojnine ali

dokazilo o vložitvi zahtevka o dodelitvi otroka in
določitvi višine preživnine
Pogodba o zaposlitvi oziroma opravljanju
5
dejavnosti
4
4 ali
več
2 ali
več

Podatke ima vrtec
Podatke ima vrtec
Kopija rojstnega lista

Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 4 dosegel višje
število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija pod zaporedno številko 6. V kolikor ima kljub
upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število točk, ima prednost starejši otrok.
Potrebna dokazila iz 1. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje starši priložijo
le v primerih, ko jih Vrtec Velenje pozove, v kolikor se izkaže, da je vpisanih otrok več kot je prostih mest v Vrtcu Velenje. V
primeru, če starši kljub pozivu Vrtca Velenje, teh dokazil ne priložijo, se njihova vloga ne točkuje.
V kolikor je vpisanih otrok več, kot je razpoložljivih prostih mest, se ustanovi Komisija za sprejem otrok v Vrtec Velenje. Vse
spremembe, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev, se upoštevajo vse do zasedanja Komisije za sprejem otrok v Vrtec
Velenje. O tem, kdaj bo Komisija za sprejem otrok v Vrtec Velenje zasedala, bo vrtec objavil na svoji spletni strani, ter na
oglasnih deskah Vrtca Velenje.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je komisija dolžna preveriti
njihovo resničnost.

Po potrebi priložite listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. čl. Zakona o vrtcih)

Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine;

Potrdilo, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. čl. Zakona o vrtcih).
Otroka lahko v vrtec pripeljete šele po oddaji vse potrebne dokumentacije in po podpisu pogodbe z
Vrtcem Velenje.

S podpisom vloge jamčite, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s predpisi
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 80/2004). O vsaki spremembi podatkov boste vrtec
sproti obveščali, oz. najkasneje v 8 dneh od spremembe podatkov.
Morebitni izpis otroka morate urediti pisno na upravi vrtca.

Velenje, _____________________

Podpis staršev:

