Vrtec pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Številka: ___________________
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
1. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek______________________________________________________________
Datum rojstva _______________________ Spol:

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

EMŠO _____________________
Naslov stalnega bivališča____________________________________________________
Pošta_____________________________Občina_________________________________
Naslov začasnega bivališča__________________________________________________
Pošta _____________________________ Občina________________________________
V vrtec_____________________________Enota_________________________________
Otroka želim vključiti v (ustrezno obkroži):
1. dnevni program (obsega vzgojno varstvo s prehrano- zajtrk in kosilo ter traja od 6 do 9
ur v okviru poslovnega časa vrtca)
2. poldnevni program (obsega vzgojno varstvo s prehrano- zajtrk in traja od 4 – 6 ur, do
kosila).
Datum vstopa v vrtec________________________________________________________
(starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je najmanj 11 mesecev)

Želim, da otrok obiskuje vrtec dnevno od _____________ ure do ___________ ure.
(V okviru dnevnega programa je otrok lahko prisoten največ 9 ur dnevno)

2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
PODATKI O MATERI
Ime in priimek_____________________________________________________________
EMŠO____________________________
Naslov stalnega bivališča____________________________________________________
Pošta_____________________________Občina_________________________________
Naslov začasnega bivališča__________________________________________________
Pošta __________________________________ občina___________________________
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PODATKI O OČETU
Ime in priimek_____________________________________________________________
EMŠO_________________________________
Naslov stalnega bivališča____________________________________________________
Pošta __________________________________ občina___________________________
Naslov začasnega bivališča__________________________________________________
Pošta __________________________________ občina___________________________
V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila dosegljiv:
1. Ime in priimek_____________________________ telefon_________________________
2. Ime in priimek_____________________________ telefon_________________________
3. Ime in priimek_____________________________ telefon_________________________
V času otrokovega bivanja v vrtcu mi obvestila pošiljajte na elektronski naslov
_________________________________________________________________________
V primeru, da bo število prispelih vlog za vpis otroka višje kot je zagotovljenih mest v vrtcu,
bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu
otrok v Vrtec Most na Soči.
Komisija bo v tem primeru rabila naslednje podatke, zato prosimo, da nam jih zaupate.
Ali je mati zaposlena?

da

ne

Ali je oče zaposlen?

da

ne

Število otrok v družini (do 6 let) __________
Družina že ima v vrtec vključenega enega ali več otrok

da

ne

Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec
(6. odstavek 20. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO))
1. potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine
2. listine, ki dokazuje, da vpisujete otroke s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih)
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.
________________________________
(kraj in datum)

_______________________________
(podpis)
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