OŠ POLZELA OE Vrtec Polzela
Glavni trg 1, 3313 Polzela
tel. 03 5722 018
e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net
vrtecpolzela.vpis@gmail.com
IZPOLNI VRTEC
Datum prejema vloge

Številka

Šifra otroka

VLOGA ZA VPIS OTROKA za šolsko leto 2021/22
VLAGATELJ/ICA _________________________________________________________________________________________________ OČE

MATI

(ime in priimek starša/zakonitega zastopnika ali skrbnika)

I.

DRUGA OSEBA

(ustrezno obkroži)

PODATKI O OTROKU

____________________________________________________________________________________________________ otrok je že vključen v vrtec
(ime in priimek otroka)

EMŠO

DATUM ROJSTVA

DA (oddelek________)
(ustrezno obkroži)

SPOL

M

NE

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA ________________________________________________________________________________, OBČINA _________________________________
(ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta)

II.
DATUM VKLJUČITVE IN IZBIRA VRTCA
Želeni datum vključitve otroka v program ____________________________________________________ v enoto vrtca

POLZELA

ANDRAŽ

(ustrezno obkroži)

III.
OPIS PROGRAMA IN PRIHOD/ODHOD
DNEVNI PROGRAM 6 do 9 URE V POSLOVALNEM ČASU od 5.15 do 16.00 ( Andraž - glede na potrebe vpisa )
Obroki prehrane: zajtrk ob 8. uri; kosilo med 11. – 12. uro; popoldanska malica ob 14. uri; napitek v čajnem kotičku.
PRIHAJANJE
ODHAJANJE
URA
V SPREMSTVU
(priimek in
ime spremljevalca/ev)
OP.: v skladu z 87. čl. zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) sme predšolski otrok prihajati in odhajati v spremstvu odrasle osebe. Za drugačen način starši napišejo in podpišejo izjavo,
ki jo oddajo vzgojiteljici.

Potreba izven navedenega poslovnega časa (POPOLDAN): načrtovan prihod ob _________ uri, načrtovan odhod ob ________ uri. (Podatke
potrebujemo za organizacijo dela izven poslovnega časa, če bo dovolj prijavljenih otrok.)

IV.

PODATKI O STARŠIH/ ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI
PRIIMEK in IME

OČE

EMŠO
STALNO BIVALIŠČE
Ulica in hišna številka, naselje
Poštna številka in pošta
Občina
ŠTEVILKA TELEFONA, na kateri
ste dosegljivi
ELEKTRONSKI NASLOV
ŠTEVILKA TELEFONA v primeru
nedosegljivosti staršev (kdo)

ZAPOSLITEV

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

DA

NE

ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI
ŠTEVILO OTROK,

že vključenih v

Vrtec Polzela

V.
VI.

MOREBITNE PRILOGE K VLOGI, KI DAJEJO OTROKU PREDNOST PRI SPREJEMU V VRTEC (20. čl. Zakona o vrtcih) ali POSEBNO
OBRAVNAVO:
mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine,
listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami oz. zdravstvene posebnosti (diete, bolezni…).
IZJAVA IN OSEBNA PRIVOLITEV VLAGATELJA/ICE

Vlagatelj/ica Vloge za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021/2022 izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Vrtcu dovoljujem, da jih
uporablja za namen vodenja postopka sprejema in v skladu z zakonodajo. vključitve otroka v program vrtca ter za vzpostavljanje evidence vpisanih in evidence
vključenih otrok.

Podpis obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov: _______________________________________________. _____________________________________________________
Datum: _____________________________________

Ravnateljica: mag. Bernardka Sopčič

