VRTEC ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka
T: 04/ 512 24 65 F: 04/ 512 01 39

IZPOLNI VRTEC:

Datum vpisa: _________________
Št. vloge: _________________

E: vrtec.s-loka@vrtec-skofjaloka.si
www.vrtec-skofjaloka.si

Datum vstopa: ________________

VPIS OTROKA V VRTEC za šolsko leto 2019/2020
PODATKI O OTROKU
IME IN PRIIMEK OTROKA:
Datum rojstva:

Spol (označite): M Ž

EMŠO:
Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Naslov začasnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in ustrezno delo z otrokom
(alergije, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu ali v razvojni ambulanti ipd):

Otroka želimo vključiti v PROGRAM:
dnevni program v trajanju od 6-9 ur – za otroke stare od 11 mesecev do 6 let
prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami
Predviden datum vstopa (pogoj je starost 11 mesecev in zaključen starševski dopust):
Otroka bi radi, ČE BO MOŽNO, vključili v ENOTO
Otrok potrebuje bivanje v vrtcu načeloma

OD

DO

URE.

PODATKI O STARŠIH
IME IN PRIIMEK:
EMŠO:
Telefon:

mati oče skrbnik
Elektronski naslov:

Naslov stalnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Naslov začasnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Zaposlitev v/na (točen naziv in naslov):
IME IN PRIIMEK:

mati oče skrbnik

EMŠO:
Telefon:

Elektronski naslov:

Naslov stalnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Naslov začasnega bivališča:

Pošta:

Občina:

Zaposlitev v/na (točen naziv in naslov):

OSTALI VZDRŽEVANI OTROCI V DRUŽINI:
Ime in priimek, rojstni datum:
1.
2.
3.
4.

Če že obiskuje Vrtec Škofja Loka,
prosimo označite.





PRILOGE K VLOGI ZA VPIS
Priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih – Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 55/17)
Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, bo v primeru, če bo povpraševanje višje od razpoložljivih kapacitet,
komisija o vrstnem redu za sprejem otrok odločala na podlagi sledečih kriterijev:

Kriterij
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine
Škofja Loka.
Oba starša sta zaposlena.
V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.
Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali
uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.
V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali
študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz.
dopusta za nego in varstvo otroka.
Obvezna priloga: potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje za aktivne iskalce zaposlitve,
odločba Centra za socialno delo o dopustu za varstvo in nego otroka ali potrdilo o
vpisu za status študenta ali dijaka.
Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (dlje trajajoča bolezen ali
invalidnost v družini, posebne socialne razmere).
Obvezna priloga: zdravstvena ali druga strokovna mnenja, na podlagi katerih so
razvidne posebne okoliščine v družini.
Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:
vpisan v rednem roku vpisa;
vpisan tekom šolskega leta in na dan 1. 9. v preteklem letu ni izpolnil
starostnega pogoja za vstop v vrtec.
Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok.
Družina ima več vzdrževanih otrok:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo.
SKUPAJ TOČK:

Število
točk
30

Označijo
starši (X)

Označi
komisija

15
10

10

8

5
6
5
4
5

IZJAVA:
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.
Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil/a v osmih dneh na upravo Vrtca Škofja Loka.
Dovoljujem, da se podatki o družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 80/2004) zaradi vodenja postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi ustreznega dela z otrokom pri
izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko
predpisanih evidenc vrtca.
Vrtec bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«).

VLAGATELJ: ______________________________________

DATUM: _________________

mati oče skrbnik

PODPIS VLAGATELJA: _____________________________

