Osnovna šola Benedikt
Šolska ulica 2
2234 Benedikt

Šol. leto: 2020/2021
Vloga sprejeta :______________
Vlogo sprejel: _______________

http://www.os-benedikt.si
E-mail: info@os-benedikt.si

Šifra otroka:

______________
(izpolni vrtec)

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
VLAGATELJ/ICA
________________________________________________________________ oče mati

skrbnik

(ustrezno obkrožite)

(priimek in ime vlagatelja)

I. PODATKI O OTROKU
________________________________________________________________________________
(priimek in ime)

EMŠO
Datum rojstva ________________

Spol

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

Naslov stalnega prebivališča
____________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)

Poštna št., Pošta __________________ Občina stalnega prebivališča ________________________
Naslov začasnega prebivališča
___________________________________________________________________
(ulica in hišna številka, naselje)

Poštna št. Pošta _________________ Občina začasnega prebivališča ________________________

Zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in ustrezno delo z otrokom
(alergije, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu v razvojni ambulanti inp):

K vlogi prilagam potrdilo, ki dajejo v skladu z zakonom prednost otroku pri sprejemu v vrtec:

1. Socialno ogrožene družine (potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine, 20. čl. Zakona o
2.

vrtcih)
Otroci s posebnimi potrebami (Odločba, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami, 8.čl.
Zakona o vrtcih) oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima Centra zgodnje obravnave.

II. VKLJUČITEV V VRTEC
Otroka želim vključiti v celodnevni program.
Vpis v vrtec želimo z dnem:___________________________ .
Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec najmanj 11 mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljate
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Kot dokazilo, da ne uveljavljate več pravice
do starševskega dopusta, je zaželeno, da zaradi hitrejšega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis, priložite
kopijo prve strani odločbe o starševskem dopustu.
V Vrtcu Benedikt svetujemo in omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. Izkušnje kažejo, da imajo otroci,
ki jih starši postopno uvajajo manj težav pri prehodu iz domačega v institucionalno okolje. Priporočljivo je, da si prve
dni otrokovega bivanja v vrtcu uredite obveznosti tako, da lahko otrok ostaja v vrtcu krajši čas, ali pa da nekaj časa
preživite z njim v vrtcu. Otroka lahko začnete postopno uvajati z dnem, ko je otrok v vrtec vpisan, pred tem
pa si lahko skupaj z otrokom ogledate in spoznate prostore vrtca ter vzgojitelje, ki ga bodo sprejeli.

III. SOROJENCI
V kolikor imate v naš vrtec že vključenega otroka in bo vrtec obiskoval tudi v naslednjem šolskem letu, prosimo
vpišite:
Priimek in ime otroka

Oddelek, ki ga obiskuje

IV. PODATKI O STARŠIH
OČE

MATI
Priimek in ime
EMŠO
STALNO
PREBIVALIŠČE
Ulica, hišna št
Poštna št, pošta
Občina
ZAČASNO
PREBIVALIŠČE
Ulica ,hišna št
Poštna št, pošta
Občina

_________________
__________________________

_________________
__________________________

_________________
__________________________

_________________
__________________________

Telefonska
številka na
katerega ste
dosegljivi

Elektronski
naslov

_____________________________ ____________________________

(podatek ni
obvezen)

Zaposlitev
(ustrezno
obkrožite)
Zaposlitev pri/v:
(podatek ni
obvezen)

DA

NE

DA

NE

IV. KRITERIJI, KI DOLOČAJO PREDNOST PRI VPISU OTROKA V VRTEC BENEDIKT:
Ustrezno alinejo v kriterijih za sprejem označite z X.
(izpolnijo starši)

(št. točk obkroži vrtec)
*POTREBNA DOKAZILA
Starši jih priložijo pri oddaji pisne
dokumentacije.

KRITERIJ

x

Otrok in oba starša s stalnim bivališčem v Občini Benedikt oz. otrok
in starš v primeru enostarševske družine.

ŠT.
TOČK

Potrdilo o stalnem prebivališču v
občini Benedikt.
80

Otrok in eden od staršev s stalnim bivališčem v Občini Benedikt.

Potrdilo o stalnem prebivališču v
občini Benedikt

70

Oba starša sta zaposlena ali imata status rednega študenta
(velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družine).

Potrdilo delodajalca o zaposlitvi
ali potrdilo o rednem šolanju.

40

Podatke ima vrtec.

20

Uvrščenost otroka na čakalni seznam iz preteklega leta.
Odložitev šolanja oziroma vstopa v Osnovno šolo.

20

Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok.

Podatke ima vrtec.

10

Sprejem dvojčkov ali trojčkov.
15
Otrok eno leto pred vstopom v šolo.
10
Na dan 1.9. tekočega leta bo otrok dopolnil:

11. mesecev ali več
10
10. mesecev
8
9. mesecev
7
8. mesecev
6
7. mesecev
5

Zaposlenost samo enega starša.

Potrdilo o zaposlenosti.
5

Skupaj

Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

Potrebna dokazila starši priložijo pri oddaji vpisne dokumentacije. V primeru, da starši kljub pozivu vrtca, teh dokazil
ne priložijo, se njihova vloga ne točkuje.

V kolikor je vpisanih otrok več, kot je razpoložljivih prostih mest v Vrtcu Benedikt, se ustanovi Komisija za sprejem
otrok v Vrtec Benedikt.

IZJAVA IN OSEBNA PRIVOLITEV VLAGATELJA/ICE
Vlagatelj/ica Vloge za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019/2020 izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi,
resnični, točni in popolni. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka
v program vrtca ter vzpostavitve evidence vpisanih in evidence vključenih otrok v skladu z zakonodajo.

Benedikt, _____________________

Podpis vlagatelja/ice:

______________

