Izpolni vrtec: VRTEC RADOVLJICA
Evidenčna številka vloge: ______________ Datum prejema vloge: ________________
datum vstopa v vrtec: __________________________
naziv vrtca: _________________________________
šifra otroka: ________________________________

Število točk: __________

VRTEC RADOVLJICA
Kranjska cesta 13
4240 RADOVLJICA
tel.: 04/ 53 25 720
e-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
e-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VLOGA
ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Ime in priimek vlagatelja(ice): ______________________________________________
Naslov stalnega prebivališča in številka: _____________________________________________
Kraj in številka pošte: ________________________________občina: _____________________
Naslov začasnega prebivališča: ___________________________________________________

1. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek otroka: ___________________________________________, spol:

ž

m

Datum in kraj rojstva: _________________________________________________________
EMŠO: ____________________________
Naslov stalnega prebivališča in številka: _____________________________________________
Kraj in številka pošte: ________________________________občina: _____________________
Naslov začasnega prebivališča: ___________________________________________________

Zaključek dopusta staršev za nego in varstvo otroka (za otroke rojene v letu 2019 in 2020):
__________________
(datum zadnjega dne)
Zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z
otrokom:

2. PODATKI O STARŠIH
OČE

MATI

ime in priimek
EMŠO
davčna številka
naslov stalnega
prebivališča
občina stalnega
prebivališča
naslov začasnega
prebivališča
občina začasnega
prebivališča
številka telefona za nujne
primere
naslov elektronske pošte

3. SOROJENCI:
Ime in priimek:
- _______________________

datum rojstva:
__________________

- _______________________

__________________

- _______________________

__________________

S podpisom te vloge soglašam za obdelavo podatkov pod točko 3., za namen preveritve izpolnjevanja
kriterijev in obračuna cene programa.
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4. VPIS V ENOTO VRTCA IN PROGRAM VRTCA
Svojega otroka vpisujeva v želeno enoto vrtca: ______________________________;
V primeru, da v želeni enoti ni prostega mesta, otroka vpisujem v enoto vrtca (izberete
lahko več možnosti in jih razvrstite glede na prednostni vrstni red):

o
o
o
o
o
o
o
o

BEGUNJE (poslovni čas: 6.00 - 16.00)
BREZJE (poslovni čas: 6.00 - 16.00)
KAMNA GORICA (poslovni čas: 6.15 - 15.30)
KROPA (poslovni čas: 5.30 - 15.45)
LESCE (poslovni čas: 5.30 - 16.30)
POSAVEC (poslovni čas: 5.30 - 16.00)
RADOVLJICA (poslovni čas: 5.30 - 16.30)
RADOVLJICA – ČEBELICA (poslovni čas: 7.00 – 16.00, 1-3 letni otroci; odvisno
od števila prijavljenih otrok)

o

Če v želeni enoti ni prostega mesta, svojega otroka v letu 2020/2021 NE BOM
VKLJUČIL v vaš vrtec

Pri želenih enotah upoštevajte poslovni čas posamezne enote - izberite enote, kjer je
poslovni čas v časovnem okviru vaših potreb po varstvu.
Dnevna potreba po vzgoji in varstvu otroka je od ____________ ure do __________ ure.

Otroka prijavljava v naslednji program:


celodnevni program*
(od 6 do 9 ur)

*celodnevni program zajema varstvo otroka do 9 ur
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5. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V PRIMERU VEČJEGA VPISA (obkrožite
ustrezne kriterije):
Kriteriji
Število
točk
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine
30
Radovljica
2. Starši ali vsaj eden od staršev otroka je redni študent s stalnim prebivališčem v občini
10
Radovljica
3. Zaposlenost staršev
10
- zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enostarševsko družino
- zaposlenost enega starša, drugi aktivni iskalec zaposlitev oziroma aktivni iskalec
8
zaposlitve v enostarševski družini
- oba starša sta aktivna iskalca zaposlitve
6
4. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
10
5. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem šolskem letu in v vrtec ni bil
10
sprejet
6. Otrok v preteklem šolskem letu ni bil sprejet v želeno enoto vrtca
5
7. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti (upravna enota)
8
8. Otrok, ki ima zaradi razvojne motnje priporočilo razvojne ambulante (razvojnega pediatra),
10
z navedbo razlogov za nujnost vključitve v vrtec
9. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije, in sicer invalidnosti I. ali II.
10
kategorije v družini (starši, bratje ali sester, ki niso vključeni v vrtec, posvojitelji, posvojenci)
ter posebne socialne razmere ožje družine (starši, posvojitelji in otroci, ki se vključujejo v
vrtec). Starši dokazujejo razloge s potrdili pristojnih javnih institucij.
10. V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra
7
11. Sprejem dvojčkov ali trojčkov, sorojencev v istem šolskem letu
7
12. Družina z več vzdrževanimi otroki (do 15 leta)
4 otroci ali več
8
3 otroci
6
2 otroka
4
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK:
V primeru nepredložitve ustreznega potrdila, se šteje, da kriterije ne izpolnjujete.
Predložena pisna dokazila staršev o izpolnjevanju kriterijev:

Druga dokazila (na podlagi vpisnice, evidence vpisanih otrok ipd.):
6. IZJAVA
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07, ZVOP-1-UPB1) ter
Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št.: 80/04)
dovoljujeva uporabo navedenih podatkov na vpisnici za sprejem otroka v vrtec za vodenje evidence o
plačilih staršev in za vodenje evidence vpisanih in vključenih otrok v vrtcu in na prednostni vrstni red.
Spodaj podpisana potrjujeva, da gre pri postopku vpisa otroka v vrtec za soglasno odločitev obeh staršev /
skrbnikov, na podlagi pravic, ki izhajajo iz naslova roditeljske pravice ter izjavljava, da so vsi podatki v tej
vlogi točni in resnični ter da sva lahko za nepravilne podatke materialno odgovorna.

Podpis obeh staršev:

Datum: ____________________

_________________________ (mati)
_________________________ (oče)

4

