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:
_________________________________

Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje
Številka: 6020-1/2020-4
TOČKOVNIK ZA KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK NOVINCEV V VRTEC
(Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce MOC, Ur.l. RS, št. 7/2011in spremembe)
V primeru, da vrtec po zaključenem javnem vpisu ugotovi, da je vpisanih več otrok novincev, kot ima vrtec prostih mest, bo o sprejemu
odločala Komisija za sprejem otrok novincev. Komisija obravnava vse vloge za vpis, ki prispejo v vrtec v roku javnega vpisa in na podlagi
spodaj navedenih kriterijev določi prednostni vrstni red novincev po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
Iz tega razloga vas prosimo, da izpolnite točkovnik in ga priložite vlogi za vpis.
Ime in priimek otroka:

__________________________________________________________________________________________

Rojstni podatki otroka: _____________________ Naslov stalnega bivališča otroka: ______________________________________________
Pod rubriko »IZPOLNIJO STARŠI« označite (z DA oziroma z NE), kar velja za vas. Upoštevajte tiste okoliščine, ki veljajo na dan, ko izpolnjujete točkovnik.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
Zap.
št.
1.
a)
b)
2.
a)
b)

Kriterij
Stalno prebivališče (upošteva se samo eden podkriterij)
Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče na območju
Mestne občine Celje (velja tudi v primeru enostarševske družine).
Samo eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno
prebivališče na območju Mestne občine Celje.
Zaposlitev staršev (upošteva se samo eden podkriterij)
Oba starša sta zaposlena ali imata status študenta
(velja tudi v primeru enostarševske družine).
Zaposlen je samo eden od staršev oziroma ima status
študenta.
Družina že ima vključenega otroka v vrtcu, v katerega se
vpisuje novinec. (Če bo starejši otrok v času vključitve
novinca že izpisan iz vrtca, se ne upošteva).

3.
4.
5.
a)
b)
c)
6.
7.

Število
točk

Izpolnite starši
(obkrožite)

30 DA

NE

25 DA

NE

10 DA

NE

5

NE

DA

Izpolni komisija
(doseženo število točk)

DA

NE
Število že
4 /
na otroka vključenih otrok v vrtec:
_______(vpišite)

Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v isti
vrtec na območju MO Celje dvojčke ali trojčke.
3
DA
NE
Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se samo eden podkriterij):
4 otroci in več
4
4 otroci in več
3 otroci
3
3 otroci
2 otroka
2
2 otroka
Invalidnost enega izmed družinskih članov, ki je izkazana z
5/
na družino DA
odločbo pristojne institucije.
NE
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni
seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno mesto v javnem vrtcu MOC.
3
DA
NE

Skupno število doseženih točk (izpolni komisija):
Vlogo točkuje komisija, ki pri vsakem izpolnjenem kriteriju dodeli pripadajoče število točk. Pri otrocih, ki dosežejo enako število točk, se upošteva dodatni kriterij,
to je starost otrok. Višje je uvrščen otrok, ki je starejši. V primeru, da je več otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, to so zadnje tri številke EMŠO
otroka. Višje je uvrščen otrok, ki ima nižjo vrednost teh treh številk.

Starši priložite točkovniku naslednja potrdila:

- Potrdilo delodajalca o zaposlitvi (marec 2020), oziroma potrdilo o vpisu, če uveljavljate status študenta.
- Samostojni podjetniki priložite izpis iz Poslovnega registra Slovenije (marec 2020).


Prednost pri sprejemu imajo otroci, katerih starši priložijo naslednja potrdila:

-

Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS. Št. 100/2005 in
spremembe).

-

Odločbo, s katero izkazujete, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami ( 8. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe),

oziroma zapisnik ali načrt pomoči družini v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l.
RS, št.41/2017).



Otroci ki imajo odloženo šolanje.

Potrdila, ki jih prilagam točkovniku (napišite seznam potrdil, ki jih prilagate):
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Izjava:
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v točkovniku resnični, točni in popolni. Komisija jih lahko po potrebi tudi preveri pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Vrtcu Tončke Čečeve dovoljujem, da uporablja osebne podatke navedene v točkovniku, izključno za delo
Komisije za sprejem otrok novincev v vrtec.
Datum oddanega točkovnika:
______________________________

Podpis vlagatelja:
___________________________________

