Šol. leto: 2021/2022

VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Vloga prejeta dne: _________________
Šifra: ____________________________
Datum vstopa: ____________________
Enota: ___________________________
(izpolni vrtec)

Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice

 03/757 28 70 030/ 313 450
e-mail: info@vrtec-konjice.si

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
1. Podpisani/a: _____________________________________________ želim vključiti otroka v Vrtec Slovenske Konjice.
PROSIM ZA SPREJEM OTROKA V (ustrezno obkrožite):
ENOTA

 Prevrat
(Usnjarska 12, Slov. Konjice)

 Tatenbach
(Tatenbahova 5, Slov. Konjice)

 Loče
(Šolska ulica 2, Loče)

 Tepanje
(Tepanje 27, Slov. Konjice)

Starost otrok

ODDELKI V KS

1-6

 Jernej

1-6

 Špitalič

1-6

 Zbelovo

1-6

 Žiče

(Sv. Jernej 40, Loče)
(Špitalič 2, Loče)
(Gasilski dom Zbelovo, Loče)
(Žiče 14, Loče)

Starost otrok

1-6
1-6
1-6
1-6

Rezervna enota (če ne bo prostora v želeni enoti): ________________________________
2. V šolskem letu 2021/2022 želim otroka vključiti v (ustrezno obkrožite):
a) DNEVNI PROGRAM, 6 – 9 urni program.
b) POLDNEVNI PROGRAM, 4 – 6 urni program, ki se izvaja med 7. in 13. uro. (V poldnevni program se lahko vključijo le
otroci iz kombiniranih oddelkov in oddelkov drugega starostnega obdobja.)

Ali imate potrebo, da bi bil vaš otrok vključen v popoldanski oddelek? (ustrezno obkrožite):
a) DA
b) NE
Opombe staršev: ___________________________________________
(Popoldanski oddelek bo odprt v enoti Prevrat, glede na potrebe staršev.)

DATUM VSTOPA V VRTEC: _______________________________
(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec 11 mesecev. 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
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 36/2010)).

ČAS PRIHODA IN ODHODA: Otroka bomo v vrtec pripeljali ob _________ uri in odpeljali iz vrtca ob _________ uri.
(Upoštevajte, da je lahko otrok v okviru poslovnega časa prisoten največ do 9 ur dnevno.)

3. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek: ___________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________________

Spol:

M

Ž

EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kraj in država rojstva: ___________________________________ Državljanstvo: __________________________
Naslov stalnega bivališča: _______________________________ Pošta: __ __ __ __ ______________________
Občina:____________________________________________
Naslov začasnega bivališča: _______________________________ Pošta: __ __ __ __ ____________________
Občina:____________________________________________

4. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH

Ime in priimek
EMŠO
Naslov STALNEGA bivališča
Poštna številka in pošta
Občina
Naslov ZAČASNEGA bivališča
Poštna številka in pošta
Občina
Telefon
E-mail
Zaposlen (ustrezno obkrožite):

MATI

OČE

a) DA
Kraj zaposlitve:_______________
b) NE
c) NA PORODNIŠKI
Po izteku porodniške (obkrožite):
 nastopim službo.
 se bom prijavila na Zavodu za
zaposlovanje.

a) DA
Kraj zaposlitve:______________
B) NE

5. V KOLIKOR IMATE V NAŠ VRTEC ŽE VKLJUČENEGA OTROKA, PROSIM VPIŠITE:

(Ime in priimek otroka)

(Enota vrtca v katero je otrok vključen)

Po potrebi priložite listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št.
100/2005):
 potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine;
 potrdilo, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
Po potrebi lahko vlogi priložite tudi priporočilo razvojne ambulante, dispanzerja za psihohigieno ali svetovalnega
centra z navedbo razlogov za nujnost vključitve otroka v vrtec – v tem primeru bo otrok prejel dodatne točke pri
točkovanju vloge po kriterijih iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Starši, ki želite otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom 2021/2022, morate Vlogo za sprejem otroka v vrtec
oddati najkasneje do 31. marca 2021.
Če je otrok sprejet v vrtec, ga lahko starši v vrtec pripeljete šele po podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti staršev in vrtca ter po oddaji vse potrebne dokumentacije.
S podpisom vloge jamčite, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in
varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov boste vrtec sproti obveščali.
Morebitni izpis otroka morate urediti pisno na upravi vrtca.

Datum izpolnitve vloge:

Podpis staršev oz. zakonitih skrbnikov:

__________________

_______________________________

