PODATKE VPISUJETE S TISKANIMI ČRKAMI!
IZPOLNI VRTEC
Datum prejema vloge ________________
Številka vloge ____________

Šolsko leto: ______/______
Šifra otroka

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC OBČINE POSTOJNA
(vloga se lahko vloži le v en javni vrtec na območju občine Postojna)
Podpisana starša / skrbnika vpisujeva svojega otroka v
VRTEC _________________________________________________________________________________________
(ime in naslov vrtca prve izbire)
I. VLAGATELJ/ICA
Priimek in ime ____________________________________________________________

oče mati skrbnik
(ustrezno obkroži)

II. PODATKI O OTROKU

Priimek in ime otroka _____________________________________________________ Spol M Ž
(ustrezno obkroži)
EMŠO

Datum rojstva

Naslov stalnega prebivališča ______________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna št.

Pošta

Občina stalnega preb.

Naslov začasnega prebivališča ____________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)
Poštna št.

Pošta

Občina začasnega preb.

Državljanstvo otroka
_______________________________________________________________________________________

III. IZBIRA ENOTE vrtca, če ste Vrtec Postojna navedli kot prvo izbiro
Če ste kot vrtec prve izbire navedli Vrtec Postojna, rangirajte najmanj 1 naselje in največ 3 naselja od A (najbolj želeno)
do C (najmanj želeno).
enote v Postojni

enota v Planini

enota v Studenem

IV. VRTEC KOT DRUGA IZBIRA

V primeru, da otrok ni sprejet v vrtec prve izbire, ali želite mesto v drugem vrtcu občine Postojna?
DA
NE
(ustrezno obkroži)

V. DATUM VKLJUČITVE IN PROGRAM VRTCA
Datum vključitve otroka v program vrtca
(otrok je lahko v vrtec vključen naslednji dan, ko dopolni 11 mesecev oziroma naslednji dan, ko starša ne uveljavljate
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela)
Otroka želim vključiti v (ustrezno obkrožite)
1. DNEVNI PROGRAM
2. POLDNEVNI PROGRAM
(poldnevni program vrtec izvaja le v primeru, da je v vrtec vpisano zadostno število otrok, ki omogoča oblikovanje
celotne skupine otrok, vpisanih v poldnevni program)

VI. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
Mati oz. zakonita skrbnica

Oče oz. zakoniti skrbnik

STALNO PREBIVALIŠČE
Ulica in hišna št., naselje
Poštna št. in pošta
Občina

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

ZAČASNO PREBIVALIŠČE
Ulica in hišna št., naselje
Poštna št. in pošta
Občina

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Št. telefona, na katerega ste
dosegljivi
Elektronski naslov

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
______________________________

Priimek in ime
EMŠO

Stalnost bivanja v Občini Postojna
– neprekinjeno najmanj od 1. 1.
predhodnega leta pred javnim
vpisom novincev

DA

NE

DA

NE

Status dijaka ali študenta
(dijaki, študentje priložijo potrdilo o
vpisu)

DA

NE

DA

NE

Zaposlitev
(priložiti potrdilo delodajalca o
zaposlitvi)

DA

NE

DA

NE

VII. DRUGI KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Kriterij

Ustrezno vnesi/obkroži

Število vzdrževanih otrok v družini
(priložiti kopijo rojstnih listov)
Otrok živi v enostarševski družini
Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed naslednjih dokazil:
pravnomočno sodno odločbo, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka ali
potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in
vzgoji otroka, ali
izpisek iz rojstne matične knjige za otroka, ki ne sme biti starejše od 30 dni, ali
izpisek iz matične knjige za urmlega starša ali
potrdilo policije o pogrešani osebi.

DA

NE

Otrok je bil sprejet v vrtec, pa so ga starši zaradi zdravstvenih težav morali izpisati ali
odkloniti sprejem
(priložiti potrdilo zdravnika specialista)

DA

NE

Starši so po zadnji veljavni odločbi, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev, upravičeni do
otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred
(priložiti zadnjo veljavno odločbo o otroškem dodatku, ki ne sme biti starejša od 12
mesecev)

DA

NE

Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa mu med šolskim letom
ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu prve izbire oziroma želenem naselju vrtca z enotami v
različnih naseljih

DA

NE

VIII. IZJAVA STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV
Starša oziroma zakonita skrbnika otroka izjavljava, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni.
Dovoljujem, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo v skladu z 42. in 43. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 100/05,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
 Strinjava se z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov
Seznanjena sva z 20.a členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 100/05), da lahko komisija za sprejem otroka v vrtec preverja
pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujeva, da le-ta posreduje vlogo vrtcu druge izbire, v katerega bo otrok
morebiti sprejet s čakalnega seznama.
Ime in priimek mame/skrbnika _______________________________

Podpis __________________________

Ime in priimek očeta/skrbnika _______________________________

Podpis __________________________

Kraj ____________________________
Datum ______________________

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC OBČINE POSTOJNA
Vpis v vrtca na območju občine Postojna poteka na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtcu občine Postojna.
K vlogi za vpis otroka v vrtec je potrebno nujno priložiti naslednja dokazila:
potrdilo delodajalca o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca za zaposlene starše. Pri tem pogodba o
zaposlitvi ni ustrezna.
kopijo rojstnih listov za vzdrževane otroke v družini.
K vlogi za vpis v vrtec pa je po potrebi potrebno priložiti dokazila:
dokazilo o enostarševski družini.
fotokopijo odločbe o otroškem dodatku, če sta starša upravičena do otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred. Odločba
ne sme biti starejša od 12 mesecev.
fotokopijo potrdila o vpisu za starše s statusom dijaka ali študenta.
fotokopijo potrdila zdravnika specialista v primeru, da sta starša v preteklem letu odklonila ali izpisala otroka iz vrtca zaradi
zdravstvenih razlogov.
1)

Vlogo starša / skrbnika (v nadaljevanju starša) izpolnjujete s tiskanimi črkami. Pri tem ste pozorni, da so podatki čitljivi in da so vse
rubrike izpolnjene.

2)

Zgoraj desno vpišete šolsko leto, za katerega velja vloga.

3)

Na območju občine Postojna delujeta dva javna vrtca in sicer:
- VRTEC POSTOJNA, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
- VRTEC PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek.
Starša oddata le eno vlogo za vpis otroka v le en vrtec na območju občine Postojna, t. j. vrtec prve izbire. Če starša oddata več vlog
za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane
vloge vrtec s sklepom zavrže.
Starši v rubriki »VRTEC« navedete ime in naslov vrtca, v katerega želite vpisati otroka, t. j. vrtec prve izbire.

4)

V rubriki »I. VLAGATELJ/ICA« starša /skrbnika vpišeta priimek in ime enega od njiju ter označita sorodstveno razmerje z otrokom.
Na naslov zabeleženega vlagatelja boste starši prejemali vso dokumentacijo v zvezi s postopkom vpisa, sprejema in vključitve otroka
v vrtec.

5)

V rubriki »II. PODATKI O OTROKU« starša vpišeta potrebne podatke o otroku.

6)

Rubrika »III. IZBIRA ENOTE VRTCA …«: Vrtec Postojna s svojimi enotami deluje v treh naseljih. Starša eno oziroma največ tri
naselja rangirata od A (najbolj želeno) do C (najmanj želeno). Starša med enotami v naselju Postojna ne morete izbirati.

7)

Rubrika »IV. VRTEC KOT DRUGA IZBIRA«: Starša v primeru, da otrok ni sprejet v vrtec prve izbire, označita možnost vključitve
otroka v drugi vrtec na območju občine Postojna.

8)

Rubrika »V. DATUM VKLJUČITVE IN PROGRAM VRTCA«:
DATUM VKLJUČITVE: starša vpišeta želeni datum vključitve. Pri tem upoštevata, da je otrok lahko v vrtec vključen naslednji dan, ko
dopolni 11 mesecev oziroma naslednji dan, ko starša ne uveljavljata več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti
z dela.
PROGRAM VRTCA: starša izbereta med dnevni ali poldnevnim programom vrtca. V dnevnem programu vrtca je otrok vključen v
vrtec največ 9 ur, v poldnevnem programu vrtca pa največ 6 ur. Poldnevni program vrtec izvaja le v primeru, da je v vrtec vpisano
zadostno število otrok, ki omogoča oblikovanje celotne skupine otrok, vpisanih v poldnevni program.

9)

Rubrika »VI. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH«: Starša vpišeta svoje podatke.

10) Rubrika »VII. DRUGI KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC«: Starša vpišeta in označita podatke, ki se navezujejo na
izpolnjevanje drugih kriterijev za sprejem otroka v vrtec.
11) Rubrika »VIII. IZJAVA STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV«: Starša podata izjavo o točnosti in veljavnosti podatkov, strinjanje za
zbiranje in obdelavo podatkov ter pridobivanje potrebnih podatkov od uradnih upravljavcev le-teh. S podpisom tudi izjavita, da sta
seznanjena z zakonsko podlago za zbiranje in obdelavo podatkov.
Vlogo za vpis otroka v vrtca na območju občine Postojna morata podpisati oba starša.

