Podatke izpolni vrtec
Št. vpisa:…………………………..
Datum oddaje vloge:………………………….
Datum vključitve otroka v vrtec:………………
Enota:…………………………………………..
Oddelek (vzg.):………………………………..
Vzgojno-varstveni zavod
Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b
1241 Kamnik
telefon 01 830 33 30
telefaks 01 839 13 27
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VVZ ANTONA MEDVEDA
ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
1. VLAGATELJ
Podpisani/a_______________________________________ prosim za sprejem otroka v VVZ Antona Medveda.
Sem otrokov: oče

mati

skrbnik

rejnik

zakoniti zastopnik (ustrezno obkrožite)

2. VKLJUČITEV V VRTEC

Otroka želim vključiti v enoto (obkrožite lahko več enot):
1.
2.
3.
4.

ROŽLE – CENTRALA, Novi trg 26b
PESTRNA – NOVA DUPLICA, Groharjeva 1
TINKARA – BAKOVNIK, Klavčičeva 1
TINKARA – BAKOVNIK, poldnevni
Montessori program, Klavčičeva 1
5. SNEGULJČICA, Kovinarska 11
6. KEKEC – STRANJE, Zg. Stranje 37, Stahovica
7. CEPETAVČEK – NEVLJE, Nevlje 16

8. MARJETICA – ZAPRICE, Ljubljanska 3a
9. MOJCA – SVILANIT, M. Blejca 14
10. SONČEK – ŠMARCA, Trg padlih borcev 2
11. PEDENJPED – STARA DUPLICA, Jakopičeva 27
12. MAVRICA – OŠ MARIJE VERE, Ljubljanska 16a
13. PALČEK – ŠMARTNO, Šmartno 13b, Laze
14. POLŽKI – MOTNIK, Motnik 8, Motnik

Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom odklonijo vpis na izpraznjeno mesto v enoti, ki so jo
navedli v vlogi za sprejem v vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec in jim ob
morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena Pravilnika o sprejemu otrok
v vrtec.
Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom odklonijo vpis v enoto, ki je niso navedli na vlogi za
sprejem v vrtec, se ohrani njihovo mesto na čakalni listi, ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec pa jim
pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Želeni datum vključitve otroka v vrtec: _________________
Upoštevajte, da je starostni pogoj za vključitev v vrtec dopolnjenih najmanj 11 mesecev.

3. PODATKI O OTROKU
PRIIMEK IN IME OTROKA:_______________________________________

SPOL: ženski moški

DATUM ROJSTVA:_______________________________ EMŠO:_______________________________________
STALNO BIVALIŠČE:_____________________________ POŠTA in OBČINA: ___________________
ZAČASNO BIVALIŠČE:____________________________ POŠTA in OBČINA: __________________________

1

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): _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. OSTALI OTROCI V DRUŽINI
ŠT.
1
2
3
4

PRIIMEK IN IME

EMŠO

ČE OBISKUJE VRTEC/ŠOLO -KATERI?

Če bo v šolskem letu 2010/2011 obiskoval naš vrtec, prosim napišite, v katero enoto bo vključen.

5. PODATKI O STARŠIH
MATI
PRIIMEK IN IME: ________________________________

OČE
______________________________________

EMŠO: ___________________________________________

______________________________________

TELEFON: ________________________________________

______________________________________

STALNO BIVALIŠČE: _______________________________

_____________________________________

POŠTA in OBČINA: _________________________________

_____________________________________

ZAČASNO BIVALIŠČE: _____________________________

_____________________________________

POŠTA in OBČINA: _________________________________

_____________________________________

ZAPOSLEN(-A) V: ________________________________

______________________________________

6. IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Prednostni kriteriji
Otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi
Otrok z mnenjem centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine

Obkrožijo starši
DA
NE
DA
NE

V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno
delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Kriteriji
Otrok ima vsaj z enim od staršev stalno
bivališče v občini Kamnik
Otrok ima razvojne težave in je v obravnavi v
razvojni ambulanti
Otrok v enoroditeljski družini
Otroci obeh zaposlenih staršev
Otroci dijakov ali študentov
Otrok, ki je uvrščen na čakalno listo v
preteklem letu in ni bil sprejet
Družine z dvojčki, trojčki itd. ter družine z
več kot 3 otroki
Otrok staršev, ki imajo otroka že vključenega
v vrtec

Obkrožijo starši
DA
NE

Obkroži vrtec
10

DA

NE

7

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

DA

NE

6
5
4
tretjič vloži vlogo: 4
drugič vloži vlogo: 3
2

DA

NE

2
SKUPAJ:
2

7. DOKAZILA
Starši priložijo dokazila k vlogi za sprejem otroka v vrtec.
Priloge
Odločba o usmeritvi v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe za predšolske otroke
Sodba ali poravnava sodišča o preživnini ali potrdilo o pokojnini
Kopija rojstnega lista za družine z dvojčki, trojčki itd. ter družine z več kot 3
otroki

Obkrožijo starši
DA
NE
DA
DA

NE
NE

Starši priložijo dokazila k vlogi za sprejem otroka v vrtec ali napišejo eksplicitno pooblastilo za
pridobitev dokazil iz uradnih evidenc, v katerem navedejo kje se ti podatki pridobijo (ime in naslov
ustanove).
Priloge
Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine
Priporočilo razvojne ambulante
Potrdilo o rednem šolanju staršev

Obkrožijo starši
DA
NE
DA
NE
DA
NE

8. IZJAVA
Dovoljujem, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo v skladu z 42. in 43. členom Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št.
100/2005) 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 podpisanih evidenc vrtca.
Vlagatelj(ica) v skladu z 11. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/2006) izjavljam, da so
vsi podatki, navedeni v vlogi resnični.
Vlagatelj(ica) v skladu z 8. členom Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/2006) dovoljujem, da
komisija preverja pravilnost podatkov navedenih v vlogi pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu
z zakonom.

V Kamniku, dne ______________

Podpis vlagatelja/ice:___________________
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