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Datum prejema vloge: _____________________
JAVNI VRTEC ZREČE, CESTA NA
ROGLO13
3214 ZREČE, 03/757-3850
Fax. 03/757-3865
http://www.vrtec-zrece.com/

Evid.št.: 6020-00001/2019
Info vpis : 6020-00002/2019

Zap. št. vloge: ________________
Otrok je sprejet v enoto ____________________v skupino ___________________
z dnem _______________

Datum vstopa: ________________

(izpolni vrtec)

Šifra otroka: (izpolni komisija): ______________________

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC za šolsko leto 2019/2020
Izpolni vlagatelj-vlagateljica

Podpisani/a vlagatelj/ica________________________________________
(ime in priimek vlagatelja)

1. PODATKI O OTROKU, ENOTI IN PROGRAMU
Vpisujem otroka __________________________________________ Spol:

M

Ž

(prosimo, če obkrožite)

(ime in priimek otroka)

Datum rojstva otroka_________________ EMŠO
Naslov stalnega bivališča otroka:_____________________________Pošta ___________________
Občina stalnega bivališča:_______________________ Državljanstvo: _______________________
Naslov začasnega bivališča otroka:____________________________Pošta____________________
Občina začasnega bivališča:__________________________
Datum vstopa otroka v vrtec: _____________________
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela (Zakon o vrtcih, Ur. L. RS, št. 36/2010).

Otroka želim vključiti v enoto ( ustrezno napišite ): ___________________
-

ENOTA ZREČE
Poslovni čas 5.00 – 15.30 ( popoldanski oddelek od 11.00 do 20 ure zvečer )
ENOTA STRANICE Poslovni čas 5.30 – 15.30
ENOTA GORENJE Poslovni čas 5.30 – 15.30

V šolskem letu 2019/2020 želim otroka vključiti v ( ustrezno obkrožite ):
-

Dnevni program (od 6 do 9 ur, ki traja do 15.30 ure) trije obroki prehrane

-

Poldnevni program (od 4 do 6 ur, ki traja do 12.30 ure) trije obroki prehrane

-

Dodatno - Izmenična skupina ( od 6 do 9 ur, ki traja do 20 ure zvečer ) trije obroki prehrane

ČAS PRIHODA IN ODHODA: Otroka bomo v vrtec pripeljali ob ____ in odpeljali iz vrtca ob ____ uri.

SIMTRO

CEUVIZ

SAOP

(izpolni vrtec)
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2. PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH
OČE

MATI
Ime in priimek

EMŠO
NASLOV STALNEGA
BIVALIŠČA
Poštna številka in pošta
Občina
NASLOV ZAČASNEGA
BIVALIŠČA
Poštna številka in pošta
Občina
Telefon:
e-mail:
3. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI
(navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom )

Epileptični napadi, vročinski krči, alergije ________________________________
Posebnosti v razvoju otroka, drugo ______________________________________
4. OSTALI VZDRŽEVANI OTROCI, ki so že vključeni v Vrtec Zreče
Ime in priimek; rojstni datum
_________________________________________
_________________________________________
Sporočila, želje, pripombe vlagatelja-ice v zvezi z vpisom otroka:

________________________________________________________________________________________
Starši, ki želite otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom 2019/2020, morate Vlogo za sprejem otroka v
vrtec oddati najkasneje do 15. aprila 2019.
Prosimo preberite:
Če bo vlog za vpis v vrtec več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok novincev
na podlagi kriterijev iz Pravilnika o postopku sprejema otrok v javni vrtec Občine Zreče ( Ur. list RS, št.
78/2011, sprem. (Ur. list RS, št. 16/2016 ), na podlagi točkovnika, ki je priloga k Vlogi za vpis otroka v vrtec.
Javni zavod Vrtec Zreče za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in
napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in
staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 s sprem.). Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave vrtec osebne podatke izbriše
oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno
oziroma so del arhivskega gradiva.
S podpisom jamčim, da so dani podatki resnični. O vsaki spremembi navedenih podatkov v tej vlogi, bom vrtec
obvestil v roku 8 dni od nastale spremembe.
Kraj in datum:________________________

_______________________
(podpis vlagatelja-vlagateljice)

Priloge:
- točkovnik za komisijo za sprejem otrok v vrtec
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JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE, CESTA NA ROGLO13
3214 ZREČE, 03/757-3850 Fax. 03/757-3865
http://www.vrtec-zrece.com/

TOČKOVNIK ZA KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
( Pravilnik o postopku sprejema otrok v Javni zavod Vrtec Zreče, Ur. list RS, št. 78/2011,
sprem. Ur. list RS, št. 16/2016 )
( izpolnijo starši )

Ime in priimek starša vlagatelja oz. zakonitega zastopnika: ____________________________________
Ime in priimek otroka: _________________________________________________________________
Rojstni podatki: ______________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ___________________________________________________________
Šifra otroka:

(izpolni komisija)

Pod rubriko » OZNAČIJO STARŠI« označite X, če velja za vas. Upoštevajte tiste okoliščine, ki veljajo na
dan, ko izpolnjujete točkovnik.
Na podlagi 13. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, bo v primeru, če bo povpraševanje višje od
razpoložljivih kapacitet, komisija o vrstnem redu za sprejem odločala na podlagi sledečih kriterijev:
Število točk

Kriterij
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Označijo Starši
X

Označi
komisija

Stalno prebivališče
a.)otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju
Občine Zreče (velja tudi v primeru enostarševske družine )
30
b.)eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče
na območju Občine Zreče
25
Zaposlitev staršev
a.)oba starša sta zaposlena ali imata status študenta (velja
tudi za enega starša v primeru enostarševske družine)
10
b.)zaposlen je samo eden od staršev oziroma ima status
študenta
5
Družina že ima vključenega otroka v vrtcu, v katerega se
Število
vpisuje novinec. Število vključenih otrok (če bo otrok v času
4 točke na
vključenih
vključitve novinca že izpisan iz vrtca, se ne upošteva)
otroka
otrok_________
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v isti vrtec
dvojčke, trojčke
3
Invalidnost enega izmed družinskih članov, ki je izkazana z
5 točk na
odločbo pristojne institucije (obvezno priložiti odločbo)
družino
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni
čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno
mesto v vrtcu
10
Skupno število doseženih točk ( izpolni komisija )

Zaposlitev staršev:
MATI:

DA

/

NE

( ustrezno obkrožite )

Podjetje: __________________________________ Kraj zaposlitve: _____________________________________

OČE:

DA

/

NE

( ustrezno obkrožite )

Podjetje: __________________________________ Kraj zaposlitve: _____________________________________
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Prednost pri sprejemu imajo otroci, katerih starši priložijo naslednja potrdila:
- Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih –
Ur. l. RS. Št. 100/2005, 25/2008 in 36/2010).
- Individualni načrt pomoč družini oziroma zapisnik, ki je del izvida za predšolske otroke, s katerim izkazujete,
da vpisujete otroka s posebnimi potrebami oziroma otroka z rizičnimi dejavniki ( Zakon o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami - ZOPOPP Ur. l. RS št. 41/2017, 8 člen Zakona o vrtcih
Ur. l. št. 100/2005, 25/2008, 36/2010 ).
- Potrdilo o odloženem vstopu otroka v osnovno šolo.

Potrdila, ki jih prilagam točkovniku (napišite seznam potrdil, ki jih prilagate):
_____________________________________________________________________________________________

Izjava:
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v točkovniku resnični, točni in popolni. Komisija jih lahko
po potrebi tudi preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Vrtcu Zreče dovoljujem, da uporablja osebne
podatke navedene v točkovniku, izključno za delo Komisije za sprejem otrok v vrtec. Javni zavod Vrtec Zreče
za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje
in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v
obsegu in za namen kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s sprem.). Ob koncu
izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave vrtec osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega
gradiva.

Kraj in datum:________________________

_______________________
(podpis vlagatelja-vlagateljice)
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