Izpolni vrtec
Vloga sprejeta dne:___________________________

Št. vpisa:___________________

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

I. PODATKI O OTROKU
1. Ime in priimek :___________________________________________________________
2. Naslov, občina in poštna številka stalnega prebivališča:
_________________________________________________________________________
3. Datum rojstva:____________________________________________________________
4. Spol (obkrožite):

Ž

M

4. EMŠO:__________________________________________________________________
II. PODATKI O STARŠIH ALI SKRBNIKIH
Mati

Oče

1. Ime in priimek
2. Naslov, občina, poštna
številka stalnega
prebivališča:
3. EMŠO:
4. Telefonska številka:
5. E-naslov:

III. IME IN STAROST OSTALIH OTROK V DRUŽINI
1.________________

2._________________

3.________________

4.________________

5._________________

6.________________

IV. POTREBA PO VARSTVU
1. Ustrezno obkrožite črko pred enoto, v katero želite vpisati otroka.
A. ENOTO SP. DUPLEK, Korenska c. 31, 2241 Sp. Duplek:
- oddelek 1. starostnega obdobja (otroci od 11 mesecev starosti do 3 let)
- oddelek 2. starostnega obdobja (otroci od 3 let starosti do vstopa v šolo)
- kombinirani oddelek (1. in 2. starostno obdobje)
B. ENOTO ZG. DUPLEK, Zg. Duplek 8 d, 2241 Sp. Duplek :
- oddelek 1. starostnega obdobja (otroci od 11 mesecev starosti do 3 let)
- oddelek 2. starostnega obdobja (otroci od 3 let starosti do vstopa v šolo)
- kombinirani oddelek (1. in 2. starostno obdobje)
C. ENOTO DVORJANE, Dvorjane 15 d, 2241 Sp. Duplek:
- kombinirani oddelek (1. in 2. starostno obdobje)
D. ENOTO ŽITEČKA VAS, Zg. Duplek 98, 2241 Sp. Duplek:
- oddelek 1. starostnega obdobja (otroci od 11 mesecev starosti do 3 let)
- oddelek 2. starostnega obdobja (otroci od 3 let starosti do vstopa v šolo)
- kombinirani oddelek (1. in 2. starostno obdobje)

2. V primeru, da otroka ne bo mogoče vključiti v želeno enoto, vam ponujamo možnost, da
otroka vključimo v drugo enoto. Ustrezno obkrožite črko pred vašo izbiro v tem primeru:
A. enota Sp. Duplek
B. enota Zg. Duplek
C. enota Žitečka vas
D. enota Dvorjane
E. v primeru, da ne dobim željene enote, odstopam od vpisa

3. Navedite datum vključitve otroka v vrtec: ______________.
Otrok mora ob vključitvi dosegati minimalno starost 11 mesecev.

VII. MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC
V primeru prevelikega števila vpisanih otrok, bomo upoštevali 20. čl. Zakona o vrtcih (UL RS
št. 12/96), ter 8. in 9. čl. Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki daje prednost pri sprejemu
otrok v vrtec po kriterijih, ki bodo z dokazili to potrjevali.
Ustrezno obkrožite, katere priloge boste priložili vlogi za vpis otroka v vrtec.
- Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družin

DA

NE

- Listine, ki dokazujejo, da vpisujemo otroka s posebnimi potrebami

DA

NE

- Potrdilo o zaposlenosti obeh staršev (enega, v primeru enostarševske družine)

DA

NE

- Potrdilo o zaposlenosti enega od staršev

DA

NE

- Potrdilo o uvrščenosti otroka na čakalno listo v preteklem letu - kopija odločbe

DA

NE

- Potrdilo o vključenosti predšolskega otroka iz iste družine v ta vrtec

DA

NE

- Potrdilo o vključenosti otroka v vrtec izven občine Duplek

DA

NE

Vlagatelj-ica je materialno in kazensko odgovoren-a za resničnost podatkov, ki jih navede v
vlogi. Če pristojna komisija ugotovi neresničnost podatkov, lahko začne z obnovo postopka.
Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil-a v petnajstih dneh na upravo
zavoda.
Datum:

Podpis vlagatelja-ice:

