(izpolni zavod)

VLOGA

Vlogo sprejel:______________________
Datum vloge:______________________

ZA SPREJEM OTROKA

Številka in klasifikacijska številka:
________________________________

V VRTEC

Šifra otroka:_______________________

PODATKI O OTROKU

Priimek in ime ___________________________________________________________

EMŠO

Spol:

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

STALNO BIVALIŠČE
Naslov: ________________________Pošta: ________________Občina:____________________

ZAČASNO BIVALIŠČE
Naslov: ________________________Pošta: ________________ Občina:____________________

VKLJUČITEV V VRTEC

Otroka želim vključiti v enoto (ustrezno obkroži):
a)

celodnevni program v Gabrovki

b)

celodnevni program na Dolah pri Litiji
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Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe) in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija (Ur. l. RS, št.
107/11 in spremembe) lahko vrtec sprejme v program otroka, ki je dopolnil starost 1 leta oziroma najmanj 11 mesecev pod pogojem, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela.

Veljavnost pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela do:
______________________________ .
(napišite datum zaključka omenjene pravice)
Zavod ima pravco od pristojnega centra za socialno delo pridobiti podatke o izteku vaše pravice do starševskega nadomestila v obliki polne
odsotnosti z dela.
Prednost pri sprejemu ima otrok, za katerega so starši predložili vlogi za sprejem otroka v vrtec mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socalnega položaja družine.

Dodatni predlogi vlagateljev v zvezi z vpisom otroka v vrtec (npr. opis potreb po vključitvi otroka vrtec):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
OČE

MATI
Priimek in ime
Naslov stalnega
bivališča
Naslov začasnega
bivališča
Telefonska številka
E-mail naslov
(po želji)
Zaposlen-a pri/v

Naslov zaposlitve

Vlogi je obvezno potrebno priložiti potrdilo o vašem statusu, torej potrdilo o zaposlitvi, brezposelnosti,
šolanju itd.
Za status zaposlenega se šteje, kadar ima oseba sklenjeno delovno razmerje ali pa so samozaposleni in
prispevajo določena sredstva v pokojninsko blagajno.
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OSTALI PODATKI (ustrezno označite)

izpolnijo starši

Kriterij
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

DA

a) Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče na
območju Občine Litija.
b) Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem
stalno prebivališče na območju Občine Litija.
c) Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata
stalno prebivališče na območju Občine Litija.
d) Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od staršev
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je
vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno
prebivališče na območju Občine Litija.
e) Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima
začasno prebivališče na območju Občine Litija in je
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, drugi
od staršev pa ima skupaj z otrokom stalno
prebivališče na območju Občine Litija.
f) Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima z
otrokom začasno prebivališče na območju Občine
Litija in je zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji, drugi od staršev pa nima stalnega
prebivališča na območju Občine Litija.
Otrok, ki je bil uvrščen na prednostni vrstni red v
preteklem letu in v vrtec še ni bil sprejet.
Otrok obeh zaposlenih staršev ali enega zaposlenega
samohranilca.
Oba starša sta študenta ali dijaka.
Otrok enega zaposlenega starša in drugega študenta ali
dijaka.
Otrok, ki ima enega zaposlenega starša ali dijaka
oziroma študenta, drugi pa je brezposeln.
Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu šoloobvezen.

9.

Otrok ima ustrezno priporočilo zdravstvene službe in je v
postopku
usmerjanja
v
programe
vzgoje
in
izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami.
Otrok, ki biva v šolskem okolišu vrtca ali enote vrtca.

10.

Sprejem otrok dvojčkov ali trojčkov iz iste družine.

11.

Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine.

8.

NE

izpolni zavod

Št.možnih
točk
30
30
25

30

30

25

10
10
10
10
5
8

8

5
5
2

3

Št. doseženih
točk

12.

13.

Število vzdrževanih otrok do 18. leta starosti v družini:
a) 2 otroka

1

b) 3 otroci

2

c) 4 otroci ali več

3

V vrtcu ali v enoti vrtca je že v tekočem šolskem letu
vključen brat ali sestra otroka, ki ostaja v vrtcu tudi v
šolskem letu, za katerega se vpisuje otroka.
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*V primeru, da starši za že vključenega otroka v istem vrtcu nimajo
poravnanih vseh obveznosti, iz tega naslova ne prejmejo nobene točke.

SKUPAJ:

Podpis komisije (izpolni zavod):

1)____________________ 2)____________________ 3)______________________

S podpisom jamčimo, da so dani podatki resnični. Vrtcu dovoljujemo, da jih uporablja v skladu s predpisi o
zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti obveščali.

Ime in priimek vlagatelja: ________________________

Podpis vlagatelja:

Datum:_____________
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