Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid
Tel.: 05 38 99 705
e-naslov: vrtec@os-kobarid.si
http://www.os-kobarid.si
IZPOLNI VRTEC
Datum prejema vloge_______________________ Številka_______________

Šifra otroka _______________________

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Vlagatelj-ica_______________________________________________________ (obkrožite) oče, mati, skrbnik
I.

PODATKI O OTROKU

Ime
Priimek
EMŠO

Datum rojstva
Spol

Ž

Davčna številka

Naslov stalnega
bivališča

Ulica in hišna številka
Pošta in poštna številka

Naslov začasnega
bivališča

Ulica in hišna številka
Pošta

II.

M

PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI

OČE

Ime in priimek
EMŠO
Davčna številka
Naslov stalnega bivališča
Pošta in poštna številka
Telefonska številka
Zaposlitev
Občina, v kateri je sedež podjetja

Naslov začasnega bivališča

Pošta in poštna številka
III.
VKLJUČITEV V VRTEC
Otroka želim vključiti v vrtec (obkrožite)
1. Kobarid
2. Breginj
3. Drežnica
4. Smast
Otroka želim vključiti v vrtec z dnem:_____________________
Otroka želim vključiti v program: (obkrožite in napišite)
1. V dnevni program do 9 ur
Moj otrok bo predvidoma v vrtcu od _________ do__________
2. V poldnevni program* brez kosila do 6 ur
od _________do 11.30
* V prvem starostnem obdobju (jasli) ni poldnevnega programa.

IV.

OSTALI PODATKI
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok.

Št.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Kriterij

Število Označijo Točkuje
točk starši (x) komisija




Starši imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Kobarid
Otrok v enostarševski družini** ima s staršem stalno prebivališče v
občini Kobarid.
Otrok in en od staršev imata stalno prebivališče v občini Kobarid, drugi
starš pa stalno prebivališče v drugi občini.
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam in v vrtec ni bil sprejet:
- v preteklem letu (ena negativna odločba);
- v preteklem in predpreteklem letu (dve negativni odločbi).



Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov***.
Otrok iz enostarševske družine z zaposlenim staršem ali staršem
študentom***.
Otrok v enostarševski družini (potrdilo sodišča, CSD ali kopija rojstnega
lista, ki ni starejša od enega meseca).
Otrok, čigar eden od staršev je zaposlen ali študent ***, drugi starš pa
nezaposlen.
V vrtec že vključen otrok iz iste družine.

40
točk
30
točk
8 točk
10
točk
20
točk
15
točk
5 točk
3
točke




Oba starša imata delovno mesto v občini Kobarid (potrdilo). ALI
Starš iz enostarševske družine ima delovno mesto v občini Kobarid
(potrdilo).
2 točki
Vpis več otrok hkrati:
3
- 2 otroka;
točke
- 3 otroci.
5 točk
SKUPAJ TOČK
100
točk

**Za enostarševsko družino se šteje skupnost enega od staršev z otroki: kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan
ali je pogrešan, ali kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji
otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
***Status študenta starši dokazujejo s predložitvijo potrdila o vpisu.

V.

PREDNOST PRI SPREJEMU OTROKA V VRTEC (20. in 8. člen Zvrt – ustrezno obkrožite).
a) Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami: DA NE
b) Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine: DA NE

VI.

OTROKOVE POSEBNOSTI
Navedene otrokove zdravstvene posebnosti, ki jih moramo v vrtcu poznati zaradi varnosti in ustreznega
dela z njimi (npr. alergije z dieto ipd.):______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

S podpisom jamčim, da so dani podatki resnični in da bom vse spremembe sporočil/a v najkrajšem možnem
času, najkasneje v roku 15 dni. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju osebnih
podatkov.
Kraj in datum vpisa:

Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:

_________________________

_______________________________________

