Miklavžev zavod Murska Sobota
OE Vrtec Lavra
Gregorčičeva ulica 2a
9000 Murska Sobota
Tel. direktor: 02 530 04 01
Tel. računovodstvo: 02 530 04 00
E: info@vrtec-lavra.si; vrtec.lavra-ms@guest.arnes.si

Priloga št. 1
IZPOLNI VRTEC
Datum prejema vloge:

____________

Datum vpisa otroka:

________________

Vpis v enoto:

____________

Datum izpisa otroka:

________________

Šifra (po potrebi):

_______

VPISNICA

Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ……………………………………………….………………………….………..
prosim za vpis otroka v vrtec Lavra, in sicer v enoto (obkroži):
A) Murska Sobota

B) Tišina

Ime in priimek otroka: ………………………………………………………………………………………………...……………………….…….
Naslov otrokovega stalnega bivališča …………………………………………………………………………...……………..……………...
…………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……
EMŠO ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….
Župnija …………………………….…………………………..……. Občina …………………….……………………….………………………

Rojstni datum

……………………………………….…………

Spol:

M

Ž

Krščen: (izpolnite, če želite) DA NE
(izpolnite, če želite)
Krstni zavetnik (če je otrok krščen) …………….………..……… goduje ……..……………………..……
(datum)

Ime in priimek, telefon osebe, dosegljive v času otrokovega bivanja v vrtcu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
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PODATKI O STARŠIH
MATI

OČE

Ime, priimek
EMŠO
Stalno bivališče

Izobrazba
Poklic
Zaposlen

Mobitel
Tel. v službi
e-mail
Želim prejemati
obvestila iz vrtca
na e-mail

DA

NE

DA

NE

(izpolnite, če želite) Oblika zakonske skupnosti:
1. cerkveni zakon

2. civilni zakon

3. drugo ……………………………..

Število otrok v družini ………………….....
Vrtec bo/do v prihodnjem šol. letu …………………….. istočasno obiskoval/li otrok/ci:
Ime, priimek otroka

EMŠO

Datum vstopa v vrtec

Vrtec, ki ga obiskuje
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Navedite kratek opis družinskih razmer
(dosedanje varstvo otroka; stanovanjske razmere; posebnosti v družini; zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za otrokovo varnost in delo z otrokom):
……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…

Razlog, da ste se odločili za naš vrtec:
…………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………….………

Želeni datum vključitve otroka v vrtec ………………......................…………..
(upoštevajte, da je starostni pogoj za vključitev v vrtec dopolnjenih najmanj 11 mesecev)

Podpisan-a mama/oče oz. skrbnik otroka izjavljam, da so podatki resnični. Obvezujem se, da bom vsako
spremembo podatkov takoj pisno javil-a v vrtec (npr. sprememba datuma vključitve otroka v vrtec,
sprememba naslova, številke telefona, mobitela).

Datum oddaje vpisnice: ………………………….

Podpis: …………………………………..

Vrtec zagotavlja, da bodo osebni podatki o starših in otrocih, zbrani v vlogi, uporabljeni samo v namene
vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca, potrebe obveščanja staršev in poravnave oskrbnine.
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IZPOLNI VRTEC
Šifra (po potrebi): _______________________

PRILOGE K VLOGI ZA VPIS

Leto rojstva otroka: ______________________
Datum prejema vloge: ___________________





Morebitne priloge k vpisnici za vpis otroka:
Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
Ostale priloge (napišite, katere): ………………………………………………………………………………………………
Na podlagi 12. člena Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, bo v primeru, če bo povpraševanje večje
od razpoložljivih kapacitet, komisija o sprejetju otrok odločala na podlagi sledečih kriterijev:
KRITERIJ Število točk

1

2
3
4

5

6

7
8
9
10

Otroci, katerih starejši bratje in sestre že obiskujejo vrtec in se
jih praviloma razporedi v isto skupino z brati in sestrami, kar
zagotavlja vzgojno delo v družinskem vzdušju in skupno
bivanje članov iste družine
Otroci zaposlenih delavcev v Miklavževem zavodu Murska
Sobota
Otroci, katerih starejši bratje in sestre so v preteklosti že
obiskovali vrtec
Oba starša in njihovi otroci imajo stalno prebivališče na
območju Mestne občine in župnije Murska Sobota oz. občine
in župnije Tišina (za enoto Tišina) /PRILOGA
Eden od staršev in njegovi otroci imajo stalno prebivališče na
območju Mestne občine in župnije Murska Sobota oz. občine
in župnije Tišina (za enoto Tišina) /PRILOGA
Zaposlenost staršev / PRILOGA
1. oba starša sta zaposlena
2. en starš je zaposlen
3. en starš je iskalec zaposlitve
Enostarševska družina / PRILOGA
1. Otrok, ki živi z enim staršem, ki je zaposlen ali je študent
2. Otrok, ki živi z enim staršem, ki je iskalec zaposlitve
3. Otrok, ki živi z enim staršem, ki ni zaposlen
(se izključuje s kriteriji iz 5. točke)
Otrok, ki se vpisuje zadnje leto pred šolo
Otrok, katerega vpisnica je bila obravnavana v preteklem
šolskem letu in je bil uvrščen na čakalni seznam
Otrok, ki je že sprejet v vrtec in starši oddajo pisno vlogo za
premestitev otroka v drugo enoto vrtca
Otroci nekdanjih gojencev vrtca Lavra

Število
točk
40

40
15
35

28

35
20
15
35
20
15
25
20
15
15

Označijo
starši
(x)

Označi
vrtec
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4 PRILOGA:
5 PRILOGA:

6 PRILOGA:

Potrdilo o stalnem prebivališču
Potrdilo o zaposlenosti ali o statusu študenta
Potrdilo prijave na Zavodu RS za zaposlovanje – vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja
Enostarševska družina priloži enega od spodaj naštetih dokumentov:
 Dokazilo o vložitvi zahteve za začetek postopka o dodelitvi otroka in določitvi višine
preživnine na pristojnem sodišču.
 Sodbo oz. sklep sodišča o sodno
 Odločbo ZPIS o pravici do družinske pokojnine (v primeru smrti enega od staršev).
 Rojstni list, ki ne sme biti starejši od 30 dni in iz katerega je razvidno, da otrok živi v
enostarševski družini.
Potrdilo o zaposlenosti ali o statusu študenta
Potrdilo prijave na Zavodu RS za zaposlovanje – vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja

IZJAVA:
Dovoljujem, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) zaradi vodenja postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi
ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil
staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko podpisanih evidenc vrtca.
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vpisnici, resnični.
Vlagatelj(ica) v skladu z 8. členom Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) dovoljujem, da komisija preverja
pravilnost podatkov navedenih v vpisnici pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z
zakonom.

Datum: …………………………………...

Podpis vlagatelja(ice): …………..……….……………………

