Izpolni vrtec
ŠIFRA OTROKA: ________________
Datum vstopa v vrtec: _________
Enota: Vrtiljak – Ciciban
Datum izpisa: ________________

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
VRTEC Ciciban in Vrtiljak
Cesta v Dobrovce 21
2204 Miklavž na Dravskem polju

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
za šolsko leto 2019/20
1. PODATKI O OTROKU
Podpisani vlagatelj/ica ____________________________________________ vpisujem otroka
(ime, priimek)
, rojenega ______________________,
(ime, priimek otroka)

(datum rojstva)

EMŠO:
spol: moški – ženski,

v enoto vrtca (ustrezno obkrožite):

• Vrtiljak-Miklavž

• Ciciban - Dobrovce

Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________________
Poštna št. in ime pošte: ____________________________ Občina:_________________________
Naslov začasnega bivališča: __________________________________________________________
Poštna št. in ime pošte: ____________________________ Občina:_________________________

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca je:
(datum)
(Upoštevajte, da je pogoj za sprejem otroka v vrtec starost 11 mesecev in da je vključitev otroka v vrtec možna šele po
izteku starševskega dopusta.)

2. PODATKI O STARŠIH
MATI
Priimek in ime
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča
Poštna številka in pošta
Občina
Telefonska številka
Naslov elektronske pošte

OČE

MATI

OČE

Naslov začasnega prebivališča
Poštna št. in pošta zač. pr.
Občina

3. ŽELJE STARŠEV:
_______________________________________________________________________________________

4. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA
Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom (npr.:
alergije, morebitne obravnave pri specialistih, posebnosti v razvoju…):

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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5. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok, zato vas prosimo za spodnje podatke. Starši sami označite kriterije, ki jih izpolnjujete tako, da
obkrožite številko pred ustrezno trditvijo. Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Zap. št.

Število
točk

KRITERIJ

1.

Otrok ima stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju.

500

2.

Otrok je vključen v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo.

80

3.

Otrok s stalnim bivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju je bil v šolskem letu 2018/19
uvrščen na čakalno listo za vstop v vrtec v občini Miklavž na Dravskem polju in ni dobil mesta
v vrtcu.

30

ZAPOSLENOST STARŠEV (ustrezno obkroži):
zaposlenost obeh staršev

DA

NE

60

zaposlenost enega starša

DA

NE

30

4.

eno roditeljska družina (samohranilec, samohranilka) DA

NE

60

Redna študenta, ki nista v delovnem razmerju, sta oba starša.

60

Redni študent, ki ni v delovnem razmerju, je eden od staršev.

30

5.

Družina bo imela s 1.9.2019 oz. v šolskem letu 2019/20 v ta vrtec že vključenega enega ali več
otrok.

40

6.

Vpis dvojčkov / trojčkov v vrtec.

10

7.

V vrtec se vključuje otrok, ki bo do vključno 30. 9. 2019 dopolnil starost 11 mesecev ali več.

100

V vrtec se vključuje otrok, ki 1. 10. 2019 še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev in ima starš za
vpisanega otroka starševski dopust še po 30. 9. 2019:

8.

Vstop otroka v vrtec je oktobra 2019.

50

Vstop otroka v vrtec je novembra 2019.

40

Vstop otroka v vrtec je decembra 2019.

30

Vstop otroka v vrtec je januarja 2020.

20

Vstop otroka v vrtec je februarja 2020.

10

Tabela: Kriteriji za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/20
Na podlagi 6. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih ima v skladu z odločbo pristojnega organa 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. V obeh primerih mora imeti otrok stalno bivališče v občini Miklavž na Dravskem
polju. K vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila.
V kolikor kriteriji za sprejem otrok v vrtec ne bodo zadoščali, ker bi otroci zbrali enako število točk, glede na število
prostih mest v posameznem starostnem obdobju, bodo pri vpisu imeli prednost starejši otroci z enakim številom točk.
Vloge za vpis otroka v vrtec se bodo obravnavale ločeno za enoto vrtca Vrtiljak in enoto vrtca Ciciban.
V kolikor se starši z vpisom v ponujeno enoto ne strinjajo, se ponudi prosto mesto prvemu na čakalni lestvici. Vključitev
otroka v vrtec je možna šele po izteku starševskega dopusta.
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Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala podatke, po katerih vas sprašujemo
pod 4. točko. Zato vam na vprašanja ni potrebno odgovoriti, vendar posledično ne boste pridobili morebitnih
pripadajočih točk.
Otrokovi sorojenci, ki že obiskujejo vrtec v Miklavžu:
Ime in priimek otroka _____________________________________ EMŠO __________________________
Ime in priimek otroka _____________________________________ EMŠO __________________________

6. PRILOGE IN DOKAZILA
V kolikor želite uveljavljati katerega od spodaj navedenih statusov in s tem pridobiti ustrezno število točk pri
kriterijih (4., 6., 8. točka), ob oddaji vloge priložite ustrezno dokazilo in obkrožite dodano prilogo.
a) Otrok s posebnimi potrebami (Odločba o usmeritvi otroka – 8. člen Zakona o vrtcih – Ur.l.RS št. 12/96)
b) Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja (20.čl. Zakona o vrtcih)
c) Potrdilo delodajalca o zaposlitvi staršev.
d) V vrtec vpisujemo dvojčke/trojčke z vstopom 1.9.2019.
e) Starš koristi za vpisanega otroka starševski dopust še po 30.9.2019 (Potrdilo Centra za socialno delo).
Vstop otroka v vrtec – po 1.9.2019, je (ustrezno obkrožite):
- oktober 2019

- december 2019

- november 2019

- januar 2020

- po 1.2.2020

7. IZJAVA
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z otroki pri izvedbi programov in zaradi
sodelovanja s starši v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. S podpisom izjavljam, da so
podatki v vlogi resnični. Obvezujem se, da bom zavod o vsaki spremembi podatkov sproti pisno obvestil. V
primeru, da komisija naknadno ugotovi, da je vlagatelj(ica) navajal(a) ob vpisu neresnične podatke z
namenom pridobitve prednosti pri vpisu otroka v vrtec, bo komisija ravnala v skladu z Zakonom o splošnem
upravnem postopku in obnovila postopek ugotavljanja števila točk.

Datum: _____________________

Podpis: ____________________
(vlagatelj/ica)

________________________________________________________________________________________
Izpolni vrtec:
Datum prejema vloge: ______________________
Vlogo sprejela: ____________________________,

Podpis:_______________________
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