Šifra:

Šol. leto 2020/2021
Številka: 6020-1/2020-3

Datum sprejete vloge:

VLOGA ZA VPIS OTROKA NOVINCA V VRTEC TONČKE ČEČEVE CELJE
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela. Starši lahko izbirate med javnimi vrtci MOC, vendar lahko otroka vpišete samo v en vrtec.
(Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce MOC, Ur.l. RS, št. 7/2011in spremembe).

Vlagatelj – ica: _____________________________________vpisujem otroka v vrtec od ________ dalje.
ime in priimek starša

datum predvidenega vstopa otroka v vrtec

1. PODATKI O OTROKU:


Ime in priimek: ________________________ EMŠO:



Datum rojstva: _________________ Kraj rojstva: ________________



Naslov stalnega bivališča: ______________________________

Spol: M

Ž (obkroži)

_______________
poštna številka

pošta



Občina stalnega bivališča:_________________________ Državljanstvo: _______________________



Naslov začasnega bivališča: _____________________________

_______________
poštna številka



pošta

Občina začasnega bivališča:____________________________________________________________
Vpišite, če že imate vključenega starejšega otroka, ki bo v šol. letu 2020/21 še obiskoval vrtec:
V vrtec je vključen že starejši otrok _____________________________, EMŠO _________________ .
2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH:
Prosimo vas, da vpišete podatke obeh staršev, tudi če ne živite na istem naslovu.
MATI

OČE

Ime in priimek:
EMŠO:
Naslov stalnega bivališča:
Poštna številka in pošta:
Občina stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Poštna številka in pošta:
Občina začasnega bivališča:
Naslov za prejemanje pošte:_______________________________________________________________
.
Kontaktni podatki, na katerih ste dosegljivi za nujna sporočila v času otrokovega bivanja v vrtcu:
oče:___________________ mati :___________________ E – pošta: __________________________ .

3. PONUDBA PROGRAMOV PO ENOTAH VRTCA (obkrožite želeno enoto in program):
Delovni čas enote je okviren. Natančno bo določen z LDN vrtca za šolsko leto 2020/21.
ENOTA GABERJE, Mariborska 43a
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program od 5.30 do 16.30.
2. Izmenični dopoldanski / popoldanski (turnusni) program od 5.30 do 16.30/ od 11.30 do 20.30.
ENOTA HUDINJA, Ul. Frankolovskih žrtev 38
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program od 5.30 do 16.30.
ENOTA CENTER, Kocenova 10
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program od 6.00 do 16.30.
ENOTA ALJAŽEV HRIB, Celestinova 1a
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program od 6.15 do 16.15.
ENOTA LJUBEČNA, Kocbekova cesta 40a
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program od 5.45 do 16.30.
Navedite čas otrokovega prihoda in odhoda znotraj poslovnega časa enote:
Dopoldan: od _____do _____. Izmenično: dopoldan od ____ do_____, popoldan od _____ do _____.
Poldnevni: od _____ do _____ (največ v obsegu 9 ur).

Vrtec bo upošteval želje staršev glede izbire enot in programa, če bo to dopuščalo število prostih mest. V
nasprotnem primeru vam bomo ponudili mesto na drugi enoti. O tem boste starši tudi pisno obveščeni.

______________________________________________________________________________________
3. ZAUPAJTE NAM ŠE:
Razvojne in druge zdravstvene posebnosti vašega otroka, na katere nas morate opozoriti (npr. alergije, posebnosti v
razvoju, posebne potrebe, npr. naglušnost, gibalne težave …):

_______________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani starši oz. zakoniti zastopniki izjavljamo, da so vsi podatki v Vlogi za vpis otroka novinca v vrtec
resnični. Zanje odgovarjamo in se zavedamo, da so podvrženi možnosti preverjanja. Dovoljujemo izmenjavo podatkov
med celjskimi javnimi vrtci glede stanja vlog za vpis v vrtec. O vsaki spremembi bomo vrtec sproti obveščali.

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:
_________________________________

