Datum prejema prijave:____________

Št. prijave:___________

PRIJAVA ZA VPIS OTROK V VVE PRI OŠ ŽIRI

PODATKI O OTROKU
Želim vpisati otroka _______________________________, spol M / Ž , rojen ___________________.
(ime in priimek)
(obkroži)
(datum rojstva)
Stalno prebivališče: ________________________________________________________________,
(ulica, hišna št., pošta, občina)
Začasno prebivališče:_______________________________________________________________,
(ulica, hišna št., pošta, občina)
Otroka želim vključiti v VVE z dnem: _________________

PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH
Ime in priimek matere: _____________________________________________________________,
Zaposlitev:

___________________________________________________________________,
(firma in sedež delodajalca)

Stalno prebivališče: ________________________________________________________________
(ulica, hišna št., pošta, občina)
Začasno prebivališče: _______________________________________________________________

Ime in priimek očeta: _______________________________________________________________,
Zaposlitev:

____________________________________________________________________,
(firma in sedež delodajalca)

Stalno prebivališče: _________________________________________________________________
(ulica, hišna št., pošta, občina)
Začasno prebivališče: _______________________________________________________________
(ulica, hišna št., pošta, občina)

V času otrokovega bivanja v vrtcu so starši oz. skrbniki dosegljivi na telefonskih številkah:
_______________________, _______________________, ___________________________
(doma)
(GSM)
(drugo: služba, stari starši)

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija, zato vas prosimo za
naslednje podatke:
(obkrožite)
1. Otrok in starši oziroma skrbniki (vsaj eden od staršev) ima stalno bivališče na območju
DA - NE
Občine Žiri
2. Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na prednostni vrstni red
DA - NE
3. Otrok, kateremu je odložen vstop v šolo
DA - NE
4. Kronično obolenje ali invalidnost obeh staršev, ki pogojuje nesposobnost
DA - NE
varovanja otroka – s potrdilom ustrezne zdravstvene ustanove
5. Oba starša sta dijaka ali študenta oz. eden od njiju je dijak ali študent, drugi pa je zaposlen
6. Oba starša sta zaposlena
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
8. V vrtec je že vključen otrok iz iste družine
9. Število vseh otrok v družini: 4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
10. Na dan 1. 9. tekočega šolskega leta bo otrok dopolnil: 12 mesecev ali več
11 mesecev
10 mesecev
9 mesecev in manj
11. Otroci, katerih starši so preteklo leto odstopili mesto za vpis otroka v vrtec.
Skupno število točk:

DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
DA - NE
______________
(izpolni komisija)

K prijavi prilagam naslednje priloge, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (obkrožite):


Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine z navedbo, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot
socialno ogrožena družina



Odločba Zavoda za šolstvo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami



Potrdilo zdravstvene ustanove o kronični obolelosti oz. invalidnosti staršev



Potrdilo o vpisu v študijski program

Prosimo, navedite posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom (morebitne
posebnosti v razvoju, alergije, ipd.):
__________________________________________________________________________________________
Izjavljam, da so podatki v vlogi resnični in se obvezujem, da bom vse spremembe podatkov najpozneje v 15
dneh sporočil na sedež vrtca.
Dovoljujem, da se podatki, navedeni v tej prijavi, zbirajo in obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov v skladu z namenom, zaradi katerega so zbrani.
VLAGATELJ-ICA
Datum:___________________

________________________________

