Podatke izpolni vrtec

VRTCI MESTNE OBČINE
NOVO MESTO

Prenos vloge
Kam: …………………………………
Kdaj: …………………………………

Potrdilo o vpisu

Podatke izpolni vrtec

Šolsko leto 2017-18
Šifra: 6020-1/2017 Datum prejema vloge ………/……/…………
Datum vključitve …………………………………
Enota:…………………………………………………

Prenos na čakalno listo

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
S to vlogo vlagatelj zaprosi za sprejem otroka v vrtce Mestne občine Novo mesto: Vrtec
Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA,
OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice in OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče.

Vrtec zbira podatke s privolitvijo staršev in jih bo uporabil v namen vodenja postopka vpisa in sprejema
otroka v program vrtca. Pogoj za vključitev otroka v vrtec je dopolnjenih 11 mesecev starosti, če starši
ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ...........................................………..………………. ,
prosim za sprejem otroka v ENEGA IZMED VRTCEV Mestne občine Novo mesto z dnem ……………….. .

1. Podatki o otroku :
PRIIMEK IN IME OTROKA: ...........................................................…………… SPOL (obkrožite): M - Ž
DATUM ROJSTVA ……………………………………………

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča: Ulica ………….……………………………………………………….……………….…..
Poštna številka in pošta ……………………………………………………….. Občina: …………….…………………………
Naslov začasnega prebivališča ……………………………………………………………………………………..……..………

2. Podatki o starših ali zakonitem zastopniku:
MATI

OČE

Priimek in ime
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča
Poštna številka, pošta st. prebivališča
Občina in država stalnega prebivališča

Naslov začasnega prebivališča
Poštna št. in pošta zač. pr.
Telefonska številka za stike
GSM
Naslov elektronske pošte
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3. VRTEC PRVE IZBIRE:
Obkrožite en vrtec in znotraj vrtca enote, v katere želite vključiti otroka:
A. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Vpis na upravi vrtca: Ragovska ulica 18, Novo mesto, tel.: 371 83 13
Enote:
1. CICIBAN (Ragovska ulica 18)

4. NAJDIHOJCA (Mali Slatnik 7)

2. LABOD (Seidlova cesta 33, Ločna)

5. BIBE (Seidlova cesta 40, Ločna)

- DOPOLDNE

6. MARJETICA (Lešnica 15, Otočec)

- POPOLDNE

7. MEHURČKI (na območju Ragovske ulice)

- TEDENSKO IZMENSKO

8. ŽABICE (na območju Žabje vasi)

3. KEKEC (Smrečnikova ulica 16, Kandija Grm)

B. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Vpis na upravi vrtca: Šegova ulica 22, Novo mesto, tel.: 371 82 61
Enote:
1. METKA (Kettejev drevored 5, center)

5. SAPRAMIŠKA (OŠ Drska, Ul. Slavka Gruma 63)

2. OSTRŽEK (Ulica Danila Bučarja 2, Bršljin)

6. VIDEK (Foersterjeva ulica 12, Bršljin)

3. PEDENJPED (Šegova ulica 22, Drska )

7. CEPETAVČEK (na območju Gotne vasi)

4. RDEČA KAPICA (Šegova ulica 5, Drska )

8. PIKAPOLONICA (Brezje 8, romsko naselje)

C. OŠ BRUSNICE- VRTEC BRUSNICE
Vpis: v OŠ BRUSNICE, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, tel.: 33 46 820
D. OŠ STOPIČE – VRTEC STOPIČE
Vpis: v OŠ STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče, tel.: 30 80 912
Enote:
1. VRTEC STOPIČE

3. PODGRAD

2. DOLŽ
E. ZASEBNI DRUŽINSKI VRTEC RINGA RAJA NOVO MESTO
Vpis : Ragovo 2, Novo mesto, tel.: 33 80 355, 041 705 157
4. VRTEC DRUGE IZBIRE: navedite tisti vrtec v katerega želite vključiti otroka, če ne bo sprejet v
vrtec prve izbire.
1. .......................................................... ENOTA: ………………………………………………………….
ENOTA: ………………………………………………………...
5. VRTEC TRETJE IZBIRE:
V primeru, da otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve niti druge izbire, želim mesto v KATEREMKOLI
vrtcu v MO NM:
DA

/

NE

(ustrezno obkroži)

V kolikor ne boste obkrožili drugo ali tretjo izbiro vas ne bomo upoštevali pri obveščanju o prostih mestih v drugih vrtcih in o izbiri
ustreznega kandidata za prosto mesto.
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6. Označite program, v katerega želite vključiti otroka :
1. DNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (Traja od 6 do 9 ur dnevno.)
2. POLDNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (Traja od 4 do 6 ur dnevno. Vrtec Pedenjped
Novo mesto ga izvaja v enoti Pikapolonica.)

7. Navedite čas, ko bo otrok v vrtcu : od ………………….. ure, do …………….. ure.

8. Navedite zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in
delo z otrokom /podatek je neobvezen/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Izjava o izpolnjevanju kriterijev za otroka (ime in priimek otroka) ……………………………………………………

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem.
(20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12
ZUJF in 14/15-ZUUJFO). Otroke se razvrsti v skladu s kriteriji, ki jih je določila Mestna občina Novo
mesto v Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec.
9. Predložena potrdila:
a. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine,
b. odločba pristojnega organa za otroka s posebnimi potrebami,
c.

potrdilo pediatra, da je bil otrok izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

10. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec:
Starši sami označite kriterije tako, da obkrožite številko/črko pred ustrezno trditvijo. Vloge
se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih
zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebni podatkov,
ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči
na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov (20a. člen Zakona o vrtcih).
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KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
Zap. št.

Kriteriji

1.

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)

Število
točk

a

50

3.

Starši oz. zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče na
območju Mestne občine Novo mesto.
b
Eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Mestni občini Novo
mesto.
c
Vlagatelj nima stalnega prebivališča v Sloveniji, a ima skupaj z otrokom
začasno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in je vsaj
eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) obeh staršev oz. starša, če
gre za enoroditeljsko družino.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev.

4.

Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo.

20

5.

Že vključeni otroci (ne glede na število) v vrtce MO NM iz iste družine v
šolskem letu aktualnega vpisa.
Otrok, za katerega so starši vložili vlogo za vpis za zadnje vpisno obdobje in je
izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec ter mu ni bilo ponujeno mesto
v vrtcu po navedenih izbirah v vlogi.
Vlagatelj vključuje v vrtec dvojčke, trojčke …
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50

9.

Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov
in starši o tem predložijo potrdilo zdravnika.
Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost (in takrat tudi prosi za sprejem):

a.

najmanj enajst mesecev in več do vključno 15. 9.

30

b.

enajst mesecev do vključno 1. 10.

25

c.

enajst mesecev do vključno 1.11.

10

d.

enajst mesecev do vključno 1. 12.

3

e.

enajst mesecev do vključno 1. 1.

2

f.

enajst mesecev do vključno 1. 2.

1

10.

Skupaj:

2.

6.
7.
8.

35
35
20
10

4
3

Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva
dodatni kriterij starosti otroka. Prednost ima starejši otrok.
11. Izjava vlagatelja/ice
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da
bom pisno javil vsako spremembo podatkov.
Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program
vrtca.
Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v
katerega bo otrok sprejet iz centralnega čakalnega seznama ali v primeru vložene vloge za premestitev.

Kraj in datum: ……………………..…
Podpis vlagatelja/ice ……………………………………
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