VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

ŠIFRA OTROKA (izpolni vrtec)

PODATKI O OTROKU
IME IN PRIIMEK OTROKA_________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA ______________________EMŠO_____________________________ SPOL:

M

Ž (obkrožite)

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA________________________________________________________________
ŠTEVILKA POŠTE ___________________ POŠTA ______________________ OBČINA _______________________
NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA______________________________________________________________
ŠTEVILKA POŠTE_______________ POŠTA___________________________ OBČINA________________________
NASLOV ZA VROČANJE POŠTE (obkrožite)

a) STALNO PREBIVALIŠČE

b) ZAČASNO PREBIVALIŠČE

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA, KI JIH MORA POZNATI VZGOJITELJ:
__________________________________________________________________________________________________
Vpišite ime in priimek starejšega otroka, ki bo v šolskem letu 2022/2023 še obiskoval vrtec:
Ime in priimek: ______________________________
DATUM ŽELENE VKLJUČITVE OTROKA V VRTEC:

Vrtec: ___________________________
___________________________

*Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 36/2010).

PODATKI O STARŠIH ALI SKRBNIKIH
IME IN PRIIMEK

__________________________________________

MATI________________________________________

EMŠO: _________________________________________________

EMŠO: _______________________________________________

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:

OČE

___________________________________________ ________________________________________
NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:

NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:

___________________________________________ ________________________________________
TELEFON (na katerega ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu)

___________________________________________ ________________________________________
E-POŠTA ______________________________________________

______________________________________________________

OTROKA VPISUJEM V VRTEC ANICE ČERNEJEVE:
(obkrožite številko pred izbranim programom in vpišite želeno enoto, kjer je to potrebno)
1) DNEVNI PROGRAM ZA OTROKE OD 1. LETA DALJE V ENOTI

______________________________________________________
(izbirate lahko med enotami Sonce, Mavrica, Luna ali Hribček)

2) DNEVNI PRILAGOJENI PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V OE LUNA
(potrebno predložiti Zapisnik o usmeritvi v prilagojen program za predšolske otroke)

3) POLDNEVNI PROGRAM V ENOTI:

A) SONCE
B) MAVRICA
C) LUNA
(Do šest-urni program s tremi obroki v času od 7.30 do 13.30.)

V primeru, da v izbrani enoti ne bo dovolj otrok vpisanih v poldnevni program, želim otroka vključiti v:
A) DNEVNI PROGRAM V ISTI ENOTI
B) V DRUGO ENOTO, KJER BO LAHKO ORGANIZIRAN POLDNEVNI PROGRAM

PREDVIDEN ČAS BIVANJA OTROKA V VRTCU (največ 9 ur):
OD _____________________ DO ____________________

Izjava starša:
Vsi podatki v Vlogi za vpis otroka v vrtec so resnični. Zanje odgovarjam in se zavedam, da jih lahko vrtec preveri.
Dovoljujem izmenjavo podatkov med celjskimi javnimi vrtci, glede stanja vlog za vpis v vrtec. O vsaki spremembi
podatkov bom vrtec sproti obveščal-a.

Prosimo preberite:
- Otroka vpisujete v Vrtec Anice Černejeve, ki ima svoje enote na različnih lokacijah. V vlogi vam
ponujamo možnost izraziti želeno enoto, vrtec pa lahko želji ugodi v okviru razpoložljivih mest posamezne
enote. V primeru zasedenosti želene enote vam vrtec ponudi mesto v kateri izmed ostalih enot.
- Če bo vlog več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok novincev na
podlagi kriterijev iz Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce MOC.
- Vrtec pošlje staršem obvestilo o tem, ali je otrok sprejet v vrtec oziroma o tem, ali je otrok na čakalnem
seznamu. Informacijo o tem, v kateri oddelek v enoti vrtca je otrok vključen, dobite v vrtcu na oglasni
deski predvidoma od 20. avgusta dalje.

DATUM IZPOLNITVE VLOGE:
_____________________________

PODPIS:
________________________________
VLOGO PREJEL:
_________________________________

PRILOGA K VLOGI ZA VPIS
Ime in priimek starša: ____________________________

Šifra (izpolni vrtec):

Ime in priimek otroka: ____________________________

Datum rojstva: ___________________

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
V primeru, da je število vlog za sprejem v vrtec večje od števila prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala
komisija na osnovi Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne Vrtce Mestne občine Celje (v nadaljevanju:
Pravilnik), sprejetega na Mestnem svetu in objavljenega v Ur. l. RS, št. 7/2011, 34/2012 in 66/2016.
TOČKOVNO OVREDNOTENI KRITERIJI (Upoštevajte podatke, ki veljajo na dan izpolnjevanja točkovnika):
KRITERIJI

1

2

3
4
5
6
7

TOČKE

STALNO PREBIVALIŠČE (možen eden od podkriterijev):
A) Oba starša in otrok imajo stalno prebivališče na območju Mestne
občine Celje (velja tudi v primeru enostarševske družine)
B) Eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju
Mestne občine Celje
ZAPOSLITEV STARŠEV (možen eden od podkriterijev):
Obvezno priložite potrdilo delodajalca o zaposlitvi oz. o vpisu.
A) Oba starša sta zaposlena ali imata status študenta (velja tudi za enega
starša v primeru enostarševske družine)
B) Zaposlen je samo eden od staršev oziroma ima status študenta
Družina že ima vključenega otroka v vrtcu Anice Černejeve. Število
vključenih otrok: ______ (če bo otrok v času vključitve novinca že
izpisan iz vrtca, se ne upošteva)
Starši hkrati vpisujejo v isti vrtec dvojčke, trojčke…
Družina z več vzdrževanimi otroki (možen eden od podkriterijev):
A) 4 otroci in več
B) 3 otroci
C) 2 otroka
Invalidnost enega izmed družinskih članov, ki je izkazana z odločbo
pristojne institucije
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa
mu med šolskim letom ni bilo ponujeno mesto v vrtcu

DA/NE
(izpolnijo
starši)

ŠT. TOČK
(izpolni
komisija)

30
25

10
5
4/na otroka
3
4
3
2
5/na družino
3
ŠTEVILO TOČK SKUPAJ:

V primeru, da ima na podlagi kriterijev več otrok enako število točk, se upošteva dodatni kriterij in sicer starost otroka –
prednost ima starejši otrok.

Na podlagi 12. čl. Pravilnika imajo pri sprejemu prednost po Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in
spremembe) otroci s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo pristojnega organa, otroci, katerim je bilo odloženo
všolanje in otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.
Potrdila, ki jih prilagam točkovniku:

__________________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani starš/zakoniti zastopnik _______________________________________________________
otroka___________________________________ vpisanega v Vrtec Anice Černejeve, izjavljam, da so zgoraj
navedene trditve resnične in se zavedam, da jih lahko komisija preveri. Dovoljujem, da se podatki lahko
uporabljajo v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu podatkov.

Celje,_____________

Podpis staršev ________________________________

