Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija
Enota Palčica: +386 1 23 50 657
Enota Žabica: +386 1 23 50 659
Številka vpisa _______________________
Šol. leto

Izpolni vrtec
________________________

ŠIFRA OTROKA______________________
Datum vpisa _______________________
VLOGA ZA VPIS PREDŠOLSKEGA OTROKA V OSNOVNO ŠOLO TRZIN,
ENOTO VRTEC ŽABICA
VLAGATELJ(ICA):
________________________________________

□ oče

ime in priimek

□ mati

□skrbnik/ica

(ustrezno obkrožite)

I.
VKLJUČITEV V VRTEC
Želeni datum vključitve otroka v vrtec: ____________________________
Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec 11 mesecev IN zaključen starševski dopust.

Otrok potrebuje bivanje v vrtcu od __________ure do _____________ure
Upoštevajte, da je v okviru dnevnega programa otrok lahko prisoten v vrtcu do 9 ur dnevno.

II.

PODATKI O OTROKU

Ime in priimek: _____________________________________ Spol: □ M

□Ž

(ustrezno obkrožite)

Datum rojstva: _________________ EMŠO
Kraj rojstva: ___________________________
Stalno prebivališče: ______________________ ,

_____________ , _____________

ulica, hišna številka, kraj

pošta

Začasno prebivališče: _____________________ ,

občina

_____________ , _____________

ulica, hišna številka, kraj

pošta

občina

ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA
Navedite zdravstvene in druge posebnosti otroka, katere mora vrtec poznati pri zagotavljanju varnosti in pri delu z otrokom
(npr. posebnosti v razvoju, alergije, astma, vročinski krči, epilepsija, obravnava pri specialistu ali v razvojni ambulanti ipd.):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
III.
MOREBITNI DRUGI PODATKI, POMEMBNI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
_______________________________________________________________________________
IV.

OSTALI PREDŠOLSKI OTROCI V DRUŽINI

Vpišite le otroke, ki s 1. 9. tekočega leta (oziroma v šolskem letu, za katerega vpisujete vašega otroka v vrtec),še
ne bodo vključeni v šolo .

Ime in priimek: ___________________________

Obiskuje Enoto vrtec Žabica: □ da

□ ne

(ustrezno obkrožite)

Ime in priimek: ___________________________

Obiskuje Enoto vrtec Žabica: □ da
(ustrezno

Ime in priimek: _________________________

Obiskuje Enoto vrtec Žabica: □ da

e-pošta: os-trzin-taj@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-trzin.si

□ ne
obkrožite)

□ ne

Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija
Enota Palčica: +386 1 23 50 657
Enota Žabica: +386 1 23 50 659
V.
PODATKI O STARŠIH
Ime in priimek matere: _______________________________
EMŠO
Telefonska številka: ____________ Elektronski naslov: ______________________________
Stalno prebivališče: ______________________ ,
ulica, hišna številka, kraj

Začasno prebivališče: _____________________ ,
ulica, hišna številka, kraj

_____________ , _____________
pošta

občina

_____________ , _____________
pošta

občina

Ime in priimek očeta: ________________________________
EMŠO
Telefonska številka: ____________ Elektronski naslov: ______________________________
Stalno prebivališče: ______________________ ,
ulica, hišna številka, kraj

Začasno prebivališče: _____________________ ,
ulica, hišna številka, kraj

VI.

_____________ , _____________
pošta

občina

_____________ , _____________
pošta

občina

OSEBE, KI SO DOSEGLJIVE V ČASU OTROKOVEGA BIVANJA V VRTCU

□ mama
□ oče
□ druge osebe:
Ime in priimek: _____________________________________
Telefonska številka: ____________ Elektronski naslov: ______________________________
Naslov: _________________________________ ,
ulica, hišna številka, kraj

VII.

_____________ , _____________
pošta

občina

PRILOGE K VLOGI ZA VPIS

Označite, če vlogi prilagate priloge, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih – Ur. l. RS, št.
25/08, 36/10):

□ mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine,
□ odločba Zavoda za šolstvo, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami,
□ drugo – po kriterijih Pravilnika za sprejem otrok v vrtec: ___________________________
VIII.

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 enote vrtca
Žabica. 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 vrtec,
zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programa, zaradi sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev
za program vrtca in v namen vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca.

Datum:_________________________ Podpis vlagatelja(ice): ____________________________



K vlogi obvezno priložite ustrezno izpolnjene kriterije po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec.

e-pošta: os-trzin-taj@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-trzin.si
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PRILOGA K VLOGI ZA VPIS PREDŠOLSKEGA OTROKA V OSNOVNO ŠOLO TRZIN,
ENOTO VRTEC ŽABICA:
IZPOLNJENI KRITERIJI PO PRAVILNIKU O SPREJEMU OTROK V VRTEC

______________________ za katerega oddajam vlogo za vpis dosega naslednje kriterije, ki mu dajejo po
(ime in priimek otroka)

Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec prednost pri vpisu (obkrožite črko pred odgovorom oziroma zaporedno
številko kriterija, kjer kriterij ni deljen na različne možne odgovore)

Zap. št.

KRITERIJ

1.

PREBIVALIŠČE (upošteva se ena izmed možnosti):

2.

ŠTEVILO TOČK

a) otrok in eden od staršev ima stalno prebivališče v Občini Trzin

100

b) 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 v Občini Trzin

100

DRUŽINA IMA:
a) dva predšolska otroka
b) tri ali več predšolskih otrok
in nobeden od teh otrok na dan 1. 9. tekočega leta še ne bo vključen v
šolo

3.

4.

Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtec dvojčke,
trojčke…oziroma dva, tri… otroke iz iste družine. Ta kriterij velja tudi, ko je v
vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem
koledarskem letu dopolni starost šest let in se všola.

1
2

2

VKLJUČEVANJE STAREJŠIH OTROK: v vrtec se vključuje otrok, ki bo 1.
9. tekočega leta oziroma na dan morebitnega oblikovanja oddelka med
šolskim letom dopolnil starost (upošteva se ena izmed možnosti in se
izključuje s petim kriterijem):
a) 3 leta in več

50

b) 2 leti in več

45

c) 11 mesecev in več

40

e-pošta: os-trzin-taj@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-trzin.si
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5.

VKLJUČEVANJE MLAJŠIH OTROK: v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9.
tekočega leta oziroma na dan morebitnega oblikovanja oddelka med šolskim
letom še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev (upošteva se ena izmed
možnosti in se izključuje s četrtim kriterijem):
a) 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.
b)

11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.

20

c) 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.

15

d) 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. naslednjega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.

10

e) 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. naslednjega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.

5

f)

6.

25

11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. naslednjega koledarskega
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka
med šolskim letom.

Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na prednostni čakalni
seznam, ter je s 1. 9. preteklega šolskega leta izpolnjeval pogoje za
vključitev in mu ni bila omogočena vključitev v vrtec.

1

10

IZJAVA
Vlagatelj(ica) ___________________________________________ izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in
(ime in priimek)

popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov
pisno javil(a) v osmih dneh na upravo enote vrtca Žabica. 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 vrtec, zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programa, zaradi
sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko predpisanih
evidenc vrtca.

Datum:_________________________ Podpis vlagatelja(ice): ____________________________

e-pošta: os-trzin-taj@guest.arnes.si
spletna stran: www.vrtec-trzin.si

