OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ
Mladinska ul. 13, 2212 Šentilj v Slov. goricah

VRTEC ŠENTILJ IN
VRTEC CERŠAK

Vrtec: _____________
Datum prejema vloge: _____________
Št. vloge: __________
Datum sprejema v vrtec: ____________
Datum izpisa:____________

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Vlagatelj/-ica (oče /mati/skrbnik): ______________________________________

I. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek otroka:____________________________________________, spol:

Ž

M

Datum rojstva: _______________________
EMŠO:_______________ , DAVČNA ŠT.:
Naslov stalnega prebivališča, poštna št. in kraj:_____________________________________________
Občina stalnega prebivališča: __________________________
Naslov začasnega prebivališča, pošta in kraj: ______________________________________________
Občina začasnega prebivališča: ________________________
Število vzdrževanih otrok v družini: ____
II. PODATKI O STARŠIH
MATI/SKRBNICA: _______________________________________
EMŠO: __________________________, DAVČNA ŠT.:____________________
Elektronski naslov: ___________________________
Telefonska številka: _________________
Naslov stalnega bivališča, poštna št. in kraj: _______________________________________________
Občina stalnega bivališča: __________________________
Naslov začasnega bivališča, poštna št. in kraj: ______________________________________________
Občina začasnega bivališča:_________________________
Zaposlitev: ____________________________________ (naziv organizacije)
Redna študentka: _________________________________________ (naziv fakultete)
Status tujca: DA NE (obkrožite)
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji: DA NE (obkrožijo samo tujci)

OČE/SKRBNIK: __________________________________________.
EMŠO:____________________________, DAVČNA ŠT.: ___________________
Elektronski naslov: _______________________________
Telefonska številka:_________________
Naslov stalnega bivališča, poštna št. in kraj:_________________________________________________
Občina stalnega bivališča: _________________________
Naslov začasnega bivališča, poštna št. in kraj: _______________________________________________
Zaposlitev: ________________________________________ (naziv organizacije)
Redni študent: __________________________________(naziv fakultete)
Status tujca: DA NE (obkrožite).
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji: DA NE (obkrožijo samo tujci)
III. VKLJUČITEV V VRTEC
Otroka želim vključiti v (obkrožite): VRTEC ŠENTILJ, Mladinka ul. 12, 2212 Šentilj v Slov. goricah
VRTEC CERŠAK, Delavska ul. 8, 2215 Ceršak
Če je v željen vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, se lahko otroke razporedi v vrtec, ki ga starši
niso izbrali - do zapolnitve prostih mest. Po zapolnitvi vseh prostih mest v obeh vrtcih, odloča o sprejemu
otroka komisija za sprejem otrok, ki jo oblikuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Otrok bo obiskoval:
1. celodnevni program (6 – 9 urni vzgojni program),
2. poldnevni program (4 – 6 urni vzgojni program z zajtrkom in kosilom).
Navedite zdravstvene posebnosti otroka, ki jih mora vrtec poznati zaradi otrokove varnosti in dela z njim
(npr. alergije, morebitne obravnave pri specialistih, posebnosti v razvoju, ipd.).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Število otrok, ki so že vključeni v Vrtec Šentilj ali Vrtec Ceršak: ___
IV. PRILOGE
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka (označite), ki dajejo otroku prednost ob sprejemu v vrtec (20. člen
Zakona o vrtcih): - potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družin;
- listine, ki dokazujejo, da vpisujemo otroka s posebnimi potrebami.
V. IZJAVA VLAGATELJA/ICE
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in
vključitve otroka v program vrtca. Če pristojna komisija ugotovi neresničnost podatkov, lahko začne z obnovo
postopka.

Kraj in datum: _____________________

Podpis vlagatelja/ice: _____________________

