Pred izpolnjevanjem preberite navodila!

Šol. leto: _________ / __________

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo
preverila komisija za sprejem otrok v vrtcu
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki
jih vodijo v skladu z zakonom.

Datum oddane vloge: _____ / _____ / _______
Šifra otroka:
(izpolni vrtec)

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC_________________________________
(napišite vrtec, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo)

- v nadaljevanju vloga

I. PODATKI O OTROKU
1. Ime in priimek __________________________________________________________________________________
EMŠO

Datum rojstva ________________

Spol:

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

Naslov stalnega prebivališča _______________________________________________________________________
Poštna številka _______ Pošta___________________Občina stalnega prebivališča ___________________________
Naslov začasnega prebivališča _____________________________________________________________________
Poštna številka ________Pošta___________________Občina začasnega prebivališča ________________________
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:________________ (starostni pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev
in zaključen porodniški dopust)

2. Družina ima poleg zgoraj navedenega otroka, ki ga želim vpisati v vrtec na območju občine Kamnik, še naslednje
predšolske otroke:
Tabela 1: Seznam predšolskih otrok - sorojencev

Ostali otroci v družini

Predšolski otrok:
vključen v vrtec/enoto
(katero)

EMŠO otrok

1.
2.
3.

II. ŽELENI VRTCI
Na spodnjem seznamu vrtcev izberite najmanj enega in največ štiri vrtce, v katere želite vključiti otroka in jih rangirajte od 1 (vrtec
prve izbire, najbolj želeni vrtec) do 4 (najmanj želeni vrtec).
V primeru, da ste izbrali Vrtec Antona Medveda Kamnik, izberite najmanj eno oziroma največ pet enot in jih rangirajte od A (najbolj
želena enota) do E (najmanj želena enota) ter jih razvrstite sledeče: A, B, C, D, E.
V primeru, da ste izbrali Zasebni vrtec Sonček, izberite najmanj eno oziroma največ tri enote in jih rangirajte od A (najbolj želena
enota) do C (najmanj želena enota).
Vlogo morate oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
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Poleg izbranih vrtcev se lahko odločite še za dodatno možnost – KATERIKOLI VRTEC* (pojasnilo glej spodaj).
DA
NE
(ustrezno obkrožite)
POMEMBNO OPOZORILO:
Če obkrožite izbiro:
-

»DA«, pomeni, da želite mesto v kateremkoli vrtcu oz. enoti vrtca na območju občine Kamnik. To je lahko tudi enota Polžki v Motniku
(Vrtec Antona Medveda Kamnik), ki je 25 km oddaljena od uprave vrtca, ali poldnevni program, ki se izvaja v enoti Tinkara (Vrtec Antona
Medveda Kamnik). V primeru, da ponujeno prosto mesto odklonite, se otroka vrne na Centralni čakalni seznam, v razpisanem šolskem
letu pa za odklonjeni vrtec oz. enoto vrtca ne boste dobili več ponudbe, razen v primeru novega razpisa. Pri vpisu otroka v vrtec za
naslednje šolsko leto otroku ne bodo pripadale točke po kriteriju, da je bil otrok uvrščen na Centralni čakalni seznam v preteklem
šolskem letu in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.

-

»NE«, pomeni, da bo vaš otrok čakal na prosto mesto izključno v vrtcu oz. enoti, ki ga/jo je vlagatelj označil v Tabeli 2. V kolikor mu ne
bo ponujeno prosto mesto v enotah, ki jih je označil vlagatelj v tabeli 2, mu bodo pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto
pripadale točke po kriteriju, da je bil otrok uvrščen na Centralni čakalni seznam v preteklem šolskem letu.

-

V primeru, da ste se odločili DA želite otroka vključiti v katerikoli vrtec oz. enoto vrtca na območju občine Kamnik, v nadaljevanju na
seznamu lahko označite vrtec oz. enoto vrtca, v katero otroka NE želite vključiti.

-

Vlagatelj lahko za posameznega otroka odda vlogo samo v enote, iz evidenc vrtca katerih sledi, da imajo predvideno število prostih
mest. V nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.

Tabela 2: Seznam vrtcev/enot
ŽELJE
(1 - 4)

OTROKA
DA ŽELIM
VKLJUČITI
ŽELJE
(A – E,
5 izbir)

VRTEC

OTROKA NE
ŽELIM
VKLJUČITI
(označi z X)

VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 b, Kamnik

enota Sonček, Trg padlih borcev 2, Kamnik
enota Pedenjped, Jakopičeva 27, Kamnik
enota Pestrna, Groharjeva 1, Kamnik
enota Mojca, Ul. Matije Blejca 14, Kamnik
enota Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik
enota Tinkara, POLDNEVNI PROGRAM, Klavčičeva 1, Kamnik
enota Oblaček, Trdinova 7a, Kamnik
enota Sneguljčica, Kovinarska c. 11, Kamnik
Enota Sneguljčica, Kovinarska c. 11, Kamnik – RAZVOJNI ODDELEK
enota Marjetica, Ljubljanska 3/a, Kamnik
enota Rožle, Novi trg 26/b, Kamnik
enota Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva 9, Kamnik
enota Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva 9, Kamnik – RAZVOJNI ODDELEK
enota Kekec (OŠ Stranje), Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica
enota Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 16, Kamnik
enota Palček, Šmartno 13b, 1219 Laze v Tuhinju
enota Polžki (POŠ Motnik), Motnik 8, 1221 Motnik
ZASEBNI VRTEC ZARJA, Perovo 28, Kamnik
ZASEBNI VRTEC PETER PAN, Cankarjeva c. 12/B, Kamnik
ŽELJE (A
– C)

ZASEBNI VRTEC SONČEK, Fužine 5, 1241 Kamnik
enota Trobentica, Fužine 5, Kamnik
enota Marjetica, Medvedova ulica 3, Kamnik
enota Zvonček, Vrhpolje 116, Kamnik
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III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
1. Vlagatelj – s k r i ž c e m ( X ) o z n a č i t e k d o j e v l a g a t e l j , n a č i g a r n a s l o v s e p o š i l j a p o š t a :
Oče (oz. zakoniti skrbnik)

Mati (oz. zakonita skrbnica)
2.

Ime in priimek
EMŠO
Naslov stalnega
prebivališča

(priložite dokazilo navedeno pod
»Dokumenti za dokazovanje«)

Poštna številka in pošta
stalnega prebivališča
Občina stalnega
prebivališča
Naslov začasnega
prebivališča
Poštna številka in pošta
začasnega prebivališča
Občina začasnega
prebivališča
3. Imam status tujca v RS
(za status priložite dokazila
navedena pod »Dokumenti za
dokazovanje«)

4. Za obvestila, dopolnitve
ste dosegljivi

DA

NE

Tel./GSM:

Tel./GSM:

e-mail:

e-mail:

DA

NE

DA

NE

5. Dijak/inja ali študent/ka
(za status priložite dokazila,
navedena pod »Dokumenti za
dokazovanje«)

DA

NE

IV. IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Tabela 3: Seznam prednostnih kriterijev
Obkrožijo starši

Prednostni kriteriji
Otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi
Otrok z mnenjem centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine

DA
DA

NE
NE

V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.

Tabela 4: Seznam kriterijev, ki se točkujejo:
Kriteriji
Otrok ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Kamnik oziroma ima
vsaj eden staršev tujcev v Občini Kamnik začasno bivališče in je zavezanec za
dohodnino v Sloveniji
Otrok, ki ima zaradi razvojne motnje (MKB diagnoza) priporočilo razvojne
ambulante (razvojnega pediatra), z navedbo razlogov za nujnost vključitve v vrtec
Otrok v enostarševski družini
Otrok staršev, ki imajo sorojenca že vključenega v isti vrtec v Občini Kamnik
Otroci dijakov ali študentov
Otrok, ki je uvrščen na čakalni seznam v preteklem šolskem letu in mu med
šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oz. enoti
Družine z dvojčki, trojčki itd. ter družine s tremi ali več predšolskimi otroki

Obkrožijo starši
DA
NE

Obkroži vrtec
10

DA

NE

7

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

6
5
4
3

DA

NE
SKUPAJ:

2
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V. IZJAVA
S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom za katerega so bili
zbrani in v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za potrebe centralne evidence vpisa otrok. Če bo otrok sprejet v
drug vrtec na območju občine Kamnik, kot je bila vložena vloga, vrtcu prve izbire dovoljujem, da posreduje vlogo vrtcu, v katerega bo
otrok sprejet. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec prve izbire sproti obveščal. Vrtec bo s podatki, ki so navedeni v vlogi ravnal
skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Datum: __________________________________

Podpis vlagatelja: _________________________________________

Dokumenti za dokazovanje
Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec:
• kopija odločbe o usmeritvi, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami
• mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana s
strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri)
Dokazilo o stalnem oz. začasnem prebivališču:
• kopija veljavnega osebnega dokumenta vlagatelja in otroka oziroma kopija potrdila o prijavi začasnega prebivališča za tujce
V primeru, ko je potrebno dokazati, da ste kot tujec z začasnim prebivališčem v RS zavezanec za plačilo dohodnine v RS, morate predložiti še potrdilo, da ste davčni rezident
v RS.
Dokazilo o tem, da ima otrok razvojne težave:
• priporočilo razvojne ambulante, z navedbo razlogov za nujnost vključitve
Dokazilo, ki ga priložijo družine z več predšolskimi otroki (7. kriterij pravilnika)
• izpisek iz rojstne matične knjige otroka
Enostarševska družina priloži enega od spodaj naštetih dokumentov:
• izpisek iz rojstne matične knjige otroka ali
• kopija dokazila o vložitvi zahteve o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine na pristojnem sodišču s kopijo dokazila o plačilu sodne takse
• kopija sodbe oz. sklepa sodišča o sodno določeni preživnini in dodelitvi otroka
• kopija odločbe ZPIZ-a o pravici do družinske pokojnine (v primeru smrti enega od staršev)
Status dijaka ali študenta:
• potrdilo o vpisu v srednješolski program ali študij
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
SPLOŠNA OPOMBA
Vloga se odda v vrtec kadarkoli med letom in v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto. Oddate lahko le eno vlogo v vrtec,
katerega enota oz. vrtec je vaša prva izbira (na seznamu vrtcev/enot je v koloni »ŽELJE« označen s številko 1 – glej Tabelo 2) in v
enote, za katere iz evidenc sledi, da imajo predvideno število prostih mest.
OPOZORILO:
Centralna evidenca vpisa omogoča vnos le ene vloge za posameznega otroka. Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo
preverila Komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
I. PODATKI O OTROKU
1. Vpišite podatke o otroku. Pri želenem datumu vključitve napišite datum novega šolskega leta (npr. 1. 9. 2018) oz. datum, ko otrok
dopolni starost 11 mesecev oz. datum, ko staršem preneha veljati odločba o starševskem nadomestilu.
2. V Tabelo 1 vpišite ime in priimek ter EMŠO ostalih otrok v družini. Otroku, ki ga vpisujete, po kriteriju št. 7, pripadata 2 točki; v
primeru, da je kateri od ostalih otrok že vključen v isti vrtec, pa po kriteriju št. 4 pripada še dodatnih 5 točk.
II. ŽELENI VRTCI
Na seznamu vrtcev/enot (glej Tabelo 2) lahko označite najmanj enega (1) in največ štiri (4) vrtce, ki vam glede na lokacijo najbolj
ustrezajo. To naredite tako, da v koloni »ŽELJE (1-4)« vnesete številke od 1 (najbolj želeni vrtec) do 4 (najmanj želeni vrtec) . Obvezno
morate pod št. 1 označiti vrtec, v katerega si najbolj želite vključiti vašega otroka in v ta vrtec tudi oddajte vlogo.
Če ste izbrali Vrtec Antona Medveda Kamnik, morate izbrati najmanj eno oziroma največ pet enot in jih rangirajte od A (najbolj želena
enota) do E (najmanj želena enota) ter jih razvrstite sledeče: A, B, C, D, E. Če ste izbrali Zasebni vrtec Sonček, morate izbrati najmanj
eno oziroma največ tri enote in jih rangirajte od A (najbolj želena enota) do C (najmanj želena enota).
Poleg izbranih vrtcev/enot se lahko odločite še za dodatno možnost »KATERIKOLI VRTEC«.
Če izberete »DA«, pomeni, da želite mesto v kateremkoli vrtcu oz. enoti vrtca na območju občine Kamnik - to je lahko tudi enota Polžki
v Motniku (Vrtec Antona Medveda Kamnik) ali poldnevni program, ki se izvaja v enoti Tinkara (Vrtec Antona Medveda Kamnik). V
primeru, da ponujeno prosto mesto odklonite, se otroka vrne na Centralni čakalni seznam, v razpisanem šolskem letu pa za odklonjeni
vrtec oz. enoto vrtca ne boste dobili več ponudbe, razen v primeru novega razpisa.
Če obkrožite »NE«, pomeni, da bo vaš otrok čakal na prosto mesto izključno v vrtcu oz. enoti vrtca, ki ga/jo je vlagatelj označil v Tabeli
2. V primeru, da ste se odločili DA želite otroka vključiti v katerikoli vrtec oz. enoto vrtca na območju občine Kamnik in ste obkrožili DAkaterikoli vrtec/enota vrtca, lahko v nadaljevanju na seznamu označite vrtec oz. enoto vrtca, v katero otroka NE želite vključiti. Ta vrtec
oz. enote vrtca označite z X.
OPOZORILO: Ne glede na to, ali ste izbrali »DA« ali »NE« pri dodatni možnosti »KATERIKOLI VRTEC«, lahko ponujeno prosto
mesto odklonite po tem, ko je bil otrok že uvrščen na Centralni čakalni seznam. V tem primeru se bo vašega otroka vrnilo
nazaj na Centralni čakalni seznam, v razpisanem šolskem letu pa za odklonjeni vrtec oz. enoto vrtca ne boste dobili več
ponudbe, razen v primeru novega razpisa. Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto vašemu otroku ne bodo pripadale
točke po kriteriju, da je bil otrok uvrščen na Centralni čakalni seznam v preteklem šolskem letu in mu med šolskim letom ni
bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu, v primeru, da ste zavrnili ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oz. enoti vrtca.
Vrtci občine Kamnik izvajajo naslednje programe:
1. dnevni program – dopoldne: izvajajo ga vsi vrtci. Traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do
vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje in prehrano otrok. Izvaja se okvirno od 5.30 do 17.00, odvisno od potreb staršev v
posameznem vrtcu oz. enoti vrtca.
2. poldnevni program: izvaja ga Vrtec Antona Medveda Kamnik. Traja štiri ure dnevno, in sicer od 8.30 do 12.30. Namenjen je
otrokom od drugega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje in prehrano otrok.
3. razvojni oddelek: izvaja ga Vrtec Antona Medveda Kamnik. Traja do devet ur dnevno, od 5.30 do 17.00, odvisno od potreb staršev.
Izvaja se prilagojen program, kamor je lahko vključenih od 3 do 6 otrok s posebnimi potrebami. Namenjen je otrokom od prvega
leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje in prehrano otrok.
III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
1. Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik, ki s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Vsa
obvestila v zvezi z vpisom bo vrtec pošiljal na naslov vlagatelja, zato vlagatelja označite s križcem (X).
2. Vpišite zahtevane podatke. Če imata starša/eden od staršev status tujca v RS, ki sta/je zavezanca/zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji in nima(ta) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišete naslov pod začasno prebivališče.
3. Starši priložijo dokazila, ki so navedena pod »Dokumenti za dokazovanje«.
4. POMEMBNO: Napišite kontaktne podatke, na katere ste dosegljivi v primeru dopolnitve podatkov.
OPOZORILO: Za dopolnitev podatkov na vlogi za sprejem vas lahko iz vrtca pokličejo preko telefona, pošljejo vsebino po
redni ali e-pošti.
5. Starši, dijaki ali študenti, ki niso v delovnem razmerju in na dan oddaje vloge niso starejši od 26 let, obkrožijo DA. K vlogi
priložijo dokazilo, ki je navedeno pod »Dokumenti za dokazovanje«. Tisti starši, ki niso dijaki ali študenti, obkrožijo NE.
IV. IZJAVA
Vlagatelj s podpisom na vlogi prevzema odgovornost za točnost in resničnost navedenih podatkov. Hkrati dovoljuje vrtcu, da podatke
uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za potrebe centralne evidence vpisa otrok. Če otrok ne bo sprejet v
vrtec, v katerega je bila oddana vloga, vrtec lahko posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega je otrok sprejet. Z izjavo se vlagatelj tudi
zaveže, da bo o vsaki spremembi podatkov vrtec sproti obveščal.
DOKUMETNI ZA DOKAZOVANJE
Po potrebi k vlogi za sprejem otrok za dokazovanje posameznega statusa priložite enega od zahtevanih dokumentov.
Več informacij o vrtcih in programih najdete na spletni strani posameznega vrtca.
VRTEC

KONTAKTNE INFORM ACIJE VRTCE V IN OBČINE KAMNIK
Naslov
Telefon
Spletna stran
E-mail

VRTEC ANTONA MEDVEDA

Novi trg 26/B,Kamnik

018303338 www.vrtec-kamnik.si

ja nj a. hudej @ vr te c- k am ni k. si
pe tra . smi d @ vr te c- k am ni k. si

ZASEBNI VRTEC ZARJA

Perovo 28, Kamnik

059075300 www.vrteczarja.si

tajnistvo@vrteczarja.si
je l ka . gol ob@ vr te cz ar ja . si

ZASEBNI VRTEC PETER PAN

Cankarjeva 12B, Kamnik

018319423 www.peterpan.si

info@peterpan.si

ZASEBNI VRTEC SONČEK

Fužine 5, 1241 Kamnik

059078210 www.vrtecsoncek.si

tajnistvo@vrtecsoncek.com
dita.horvaticek@vrtecsoncek.com

OBČINA KAMNIK

Glavni trg 24, Kamnik

018318100 www.kamnik.si

tina.trcek@kamnik.si
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