Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica Tel./ fax: 01 3651-233, 3652 144
www.vrtci-brezovica.si
Izpolni vrtec:

SPREJETO DNE:__________________

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
Vlagatelj-ica_______________________________________________________ želim vpisati
IME IN PRIIMEK OTROKA: ____________________________________,SPOL (ustrezno obkrožite): Ž M
DATUM ROJSTVA:__________________,
NASLOV ________________________________

EMŠO OTROKA: _________________________________.
POŠTA STALNEGA BIVALIŠČA: ____________________________.

OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA: ___________________________.
V primeru, da družina ne živi na naslovu stalnega prebivališča, navedite začasni naslov:

_________________________________________________________________________________.

Otroka želim vključiti v: (Ustrezno obkrožite in dopolnite.)
1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur).
2. POL-DNEVNI PROGRAM: od 4 do 6 ur z zajtrkom ali malico in kosilom.
Vpis otroka v poldnevni program je možen, kadar ni čakajočih otrok na dnevni program. (25. člen Pravilnika o sprejemu
otrok)

Z dnem_____________ želim otroka vključiti v ENOTO: (obkrožite samo ENO enoto)








BREZOVICA, V Radno 9, Brezovica, 1351 Brezovica (*1. in 2. starost)
ENOTA PRI OSNOVNI ŠOLI BREZOVICA, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica (*2. starost)
VNANJE GORICE, Nova pot 9, Vnanje Gorice (*1. in 2. starost)
NOTRANJE GORICE, Podpeška cesta 390, 1357 Notranje Gorice (*2. starost)
PODPEČ, Jezero 113, 1352 Preserje (*1. in 2. starost)
RAKITNA, Rakitna 54, 1352 Preserje (*1. in 2. starost)
PRESERJE, Preserje 2, 1352 Preserje (*1. in 2. starost)
(* 1. starost – od enajstega meseca do tretjega leta; 2. starost – od treh let dalje)

PODATKI O STARŠIH oz. o zakonitem zastopniku (vsi podatki so obvezni):
MATI
ime in priimek
naslov stalnega prebivališča
občina
datum prijave stalnega bivališča v
občini Brezovica
telefon
EMŠO
e – mail

OČE

Ostali podatki :

Ustrezno
obkrožite

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Brezovica (80 točk)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

7. Zaposlen eden izmed staršev v Vrtcih Brezovica (7 točk)

DA

NE

8. Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v občini Brezovica (potrdilo delodajalca) (1 točka)

DA

NE

Otrok v eno-starševski družini
9. (sodba ali poravnava sodišča o preživnini ali potrdilo o pokojnini) (8 točk)

DA

NE

Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste družine
10. (Ime in priimek že vključenega otroka: __________________________________) (7 točk)

DA

NE

Število otrok v družini (vključno z otrokom, ki ga vpisujete v vrtec) - obkrožite ŠTEVILO
11. otrok (vsak otrok 3 točke)

1, 2, 3, 4 ali več__

2. Starši ali eden izmed staršev ima stalno prebivališče v občini Brezovica vsaj dve leti ali več na
dan 1. 9. prihajajočega šolskega leta. (Starši otroka, ki ob obravnavi vloge ne izpolnjuje pogoja
11 mesecev starosti za vpis, morajo imeti stalno bivališče najmanj dve leti ob otrokovi starosti 11
mesecev.) (60 točk)
* 3. Otrok je bil prvič uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu in v Vrtce Brezovica ni bil
sprejet (eno negativno obvestilo) (40 točk)
*4. Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam dvakrat ali večkrat zaporedoma v Vrtce Brezovica in
ni bil sprejet (2 ali več negativih obvestil) (80 točk)




Otrok obeh zaposlenih staršev (potrdilo delodajalca o zaposlitvi) ali
otrok staršev, kjer sta oba študenta (potrdilo o rednem šolanju) ali
otrok staršev, kjer je eden izmed staršev zaposlen, drugi pa je študent (potrdilo
delodajalca o zaposlitvi in potrdilo o rednem šolanju) (8 točk)
6. 1 starš zaposlen (ali študent), 1 starš nezaposlen (4 točke)
(potrdilo delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o rednem šolanju)
5.

*Obvezno obkrožite samo en kriterij, ali 3. ali 4.
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o
vrtcih – Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 100/05, 25/08, 36/10):

1. potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine,
2. listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih - Ur. list RS, št.
12/96, 100/05, 25/08, 36/10)
Zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom (kot npr.
vključenost otroka v razvojno ambulanto, alergije, ipd):
Opomba: Ko je otrok sprejet v vrtec, potrebujemo zdravniško potrdilo o prehranski dieti, ki ga priložite pred pričetkom
obiskovanja vrtca.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
V skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v zavod Vrtci Brezovica bomo zgoraj navedene podatke uporabili
izključno za točkovanje vlog, če bo vlog več kot prostih mest.
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.
Vlagatelj(ica) v skladu z 8. in 11. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/2006) izjavljam, da
so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični in dovoljujem, da komisija preverja pravilnost podatkov navedenih v vlogi pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.

Datum: _____________

Vlagatelj-ica:_________________________
(Podpis staršev oz. otrokovega zastopnika)

