OSNOVNA ŠOLA
BLAŽA ARNIČA LUČE
Enota Vrtec Luče
IZPOLNI VRTEC

Datum prejema vloge:_______________Številka:_________________V skupino:___________________
Šifra otroka:_______________

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

I.
Vlagatelj-ica _______________________________________________________________________
(priimek in ime)

želim vpisati otroka _______________________________________________, spol M / Ž (obkroži),
(priimek in ime)

Datum in kraj rojstva _______________________________________________, naslov in občina
stalnega prebivališča:_________________________________________________________________
(ulica in hišna številka)

EMŠO otroka ____________________________, davčna številka otroka:_______________________

II.
Otroka želim vključiti v (obkrožite številko in dopolnite podatke):
1. dnevni program: 6 - 9 ur (dnevni poslovalni čas od 6.30 do 15. ure)
Želim, da otrok dnevno obiskuje vrtec od _________ do_____________ ure (skupaj do 9 ur)
2. poldnevni program: od 4 do 6 ur (dnevni poslovalni čas od 7. do 13. ure)
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ________________________________________.
(Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljalo več
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela).
Starši vpišete otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31.
avgusta naslednjega leta in boste za to obdobje tudi sklenili pogodbo.

III.
Podatki o starših oz. Zakonitih zastopnikih
Mati:
Priimek in ime_____________________________________________________
EMŠO __________________________ davčna številka ____________________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Elektronski naslov___________________________________________________________________
Naslov zaposlitve ___________________________________________________________________
Številka telefona: doma____________________, v službi ___________________________________

Oče:

Priimek in ime______________________________________________________________________
EMŠO __________________________________ davčna številka____________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Elektronski naslov___________________________________________________________________
Naslov zaposlitve ___________________________________________________________________
Številka telefona: doma__________________________, v službi ____________________________
Število otrok v družini____________.
V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila dosegljiv:

1. Ime in priimek ______________________ telefon _________________
Naslov____________________________________________________

2. Ime in priimek ______________________ telefon _________________
Naslov____________________________________________________

IV.
Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom (npr.
morebitne posebnosti v razvoju otroka, alergije, ipd):

V.
Druge navedbe vlagatelja-ice v zvezi z vpisom otroka v vrtec (npr. Opis potreb po vključitvi otroka v
vrtec):

VI.
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec – 20.
člen Zakona o vrtcih (Ur. List RS, št. 100/2005-UPB2):
- potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine,
- listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih).
2. Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši priložiti potrdilo zdravnika – pediatra o
zdravstvenem stanju otroka.
1.

3.

Znižano plačilo vrtca starši uveljavljate z oddajo VLOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ
JAVNIH SREDSTEV na CENTRU ZA SOCIALNO DELO. Vlogo morate oddati v mesecu pred
predvideno vključitvijo. Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in
se podeli za obdobje enega leta.

4.

Osebni podatki, navedeni v vlogi, se bodo uporabljali samo za potrebe vrtca in bodo varovani v
skladu z 42. členom Zakona o vrtcih.

Vlagatelj-ica s podpisom jamčim, da so navedeni podatki v vlogi točni, pravilni, in da sem seznanjena z vsebino Vloge za vpis otroka v Vrtec Luče.

Kraj in datum,________________

Podpis vlagatelja/ice:__________________

