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VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem
TEL:.02 82 15 741
e- mail: info@vrtec-ravne.si
www.vrtec –ravne.si

Vloga prejeta dne:
Številka vloge:

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
1. Podpisani/-a (vlagatelj/-ica) _________________________________prijavljam otroka za sprejem
v Vrtec Ravne na Koroškem, enota: (ustrezno obkrožite ali označite)
1. Solzice, Čečovje 7 A

2. Ajda, Javornik 56

3. Levi devžej, Kotlje 11

V primeru, da sprejem v želeno enoto ni možen, prosimo, navedite drugo najprimernejšo enoto
2. Otroka želim vključiti v vrtec z dnem
Otrok se lahko vključi v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev in če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (Zakon o vrtcih, 20. člen).

3. Podatki o otroku:
Spol:

Priimek in ime otroka:
Datum rojstva:

ženski

moški

EMŠO:

Naslov in občina stalnega bivališča:
4. Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih:
OČE

MATI
Priimek in ime:
EMŠO:
Stalno prebivališče:
Pošta in občina:
Naslov za vročanje
pošte:
Telefon:
E-pošta:
Vzgojo in varstvo otroka potrebujemo v času od

do

ure.

OBKROŽITE PROGRAM:
Dnevni 6 – 9 urni program / Poldnevni 4 – 6 urni program - oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z
zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
Družina ima v vrtec vključenega enega ali več otrok s 1. septembrom koledarskega leta.
Priimek in ime otroka:
Datum rojstva:
1.
2.
3.
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, bo v primeru, če bo povpraševanje višje od
razpoložljivih kapacitet, komisija o vrstnem redu za sprejem otrok odločala na podlagi sledečih kriterijev:
Kriteriji za sprejem otrok v Vrtec (tabelo izpolni komisija za sprejem otrok)
Možne
Dosežene
točke
točke
STALNO PREBIVALIŠČE- upošteva se ena izmed možnosti
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok in en starš, kateremu je
30
otrok dodeljen v vzgojo in varstvo, otrok tujcev in oba starša ali eden izmed staršev
(enostarševska družina) ali otrok tujcev in en starš, kateremu je otrok dodeljen v vzgojo in
varstvo imajo stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Ravne na
Koroškem
Otrok in eden izmed staršev, otrok tujcev in eden izmed staršev imata stalno prebivališče ali
20
dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem, drug starš pa ima stalno
prebivališče ali dovoljenje za stalno prebivanje izven območja Občine Ravne na Koroškem
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok tujcev in oba starša ali
10
eden izmed staršev (enostarševska družina) imajo samo začasno prebivališče ali dovoljenje za
začasno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem, ker zaradi zakonskih ali drugih razlogov ne
morejo pridobiti stalnega prebivališča
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok tujcev in oba starša ali
0
eden izmed staršev (enostarševska družina) nimajo stalnega ali začasnega prebivališča
oziroma dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem
ZAPOSLITVENI STATUS: upošteva se ena izmed možnosti
Zaposlena sta oba starša oziroma zavarovana iz naslova kmetijstva ali imata status rednega
20
študenta ali dijaka (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družine oziroma enega
starša, kateremu je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo)
Eden izmed staršev je zaposlen ali zavarovan iz naslova kmetijstva ali ima status rednega
10
študenta ali dijaka, drug starš je nezaposlen
Oba starša nezaposlena (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družina)
0
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V VRTEC
Družina ima v vrtec vključenega enega ali več otrok z 1. septembrom koledarskega leta
5
DRUGO:
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo že v preteklem letu in ni bil sprejet v vrtec
5
Za otroka je bil odložen vpis v osnovno šolo.
5
ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK:
Sprejet / ŠIFRA

Ni sprejet/ čakalni seznam ŠIFRA

5. PRILOGE K VLOGI – samo za NOVINCE (označite, kaj prilagate k vlogi):

 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (20.čl. Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, 12/96, 44/00,
78/03, in 113/03). Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja, ki
vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za
socialno delo.
 Individualni načrt družine otroka s posebnimi potrebami oz. zapisnik multidisciplinarnega tima.
 Potrdilo o zaposlitvi obeh staršev oz. skrbnikov.
 Dokazilo o statusu študenta (potrdilo o vpisu).
 Dokazilo o statusu kmeta (potrdilo o plačanem zdravstvenem zavarovanju –ZZZS;, obvestilo o vpisu v
poslovni register Slovenije –AJPES; potrdilo o katastrskem dohodku)

IZJAVA: Vlagatelj/-ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da bom
vsako spremembo podatkov javil/-a v osmih dneh na upravo zavoda. Vrtcu dovoljujem, da podatke uporablja za
namene vodenja postopka sprejema in evidencah za obdelavo občutljivih podatkov (v skladu z Uredbo o splošni
zaščiti podatkov GDPR).
Ime in priimek očeta - skrbnika (tiskano):

Ime in priimek matere – skrbnice (tiskano):

podpis

podpis

