POLJE 4, 2391 PREVALJE
SLOVENIJA
T: 0038628234500
F: 0038628234501
M: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
W: http://os-fgp.si/
(izpolni vrtec)
Številka (šifra otroka) ____________________________________

VPRAŠALNIK 2021/2022 – OBVEZNA PRILOGA K VLOGI ZA VPIS za NOVINCE
Spoštovani starši, v primeru prevelikega vpisa otrok mora v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l.
RS, št. 100/2005) o sprejemu vašega otroka v vrtec odločati Komisija za sprejem otrok. Vljudno vas
prosimo, da izpolnite priložen vprašalnik, ki ga bo upoštevala komisija pri izdelavi prednostnega vrstnega
reda za sprejem v vrtec (v skladu z določili Pravilnika o sprejemu otrok v Osnovno šolo Prevalje, enoto
Vrtec Prevalje).
Podatki o otroku: EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
VPRAŠALNIK IZPOLNITE TAKO, DA V TABELI OBKROŽITE ŠTEVILKO in ČRKO PRED TRDITVIJO, KI DRŽI ZA VAS.

1. Otroka vpisujem na podlagi priporočil Centra za socialno delo o ogroženosti družine DA
NE
(odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu).
2. Otroka vpisujem na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (izvidi, DA
NE
mnenja ali zapisnik razvojne ambulante).
Zap.
Št. točk:
št.:

Kriterij za sprejem otrok v vrtec:

(izpolni vrtec)

1. a) Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče v Občini Prevalje.
b) Otrok v enostarševski družini in starš imata stalno prebivališče v Občini
Prevalje.
c) Otrok je prijavljen pri staršu, ki ima stalno prebivališče v Občini Prevalje, drugi
starš ima stalno prebivališče izven območja Občine Prevalje.
2. a) Družina ima v vrtec že vključenega enega ali več otrok.
b) Sočasen sprejem dveh ali več otrok iz iste družine.
3. V družini so trije mladoletni otroci ali več.
4. a) Zaposlena sta oba starša.
b) Zaposlena mati samohranilka ali oče samohranilec.
c) Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali kmeta.
d) Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta.
e) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen.
f) Eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta, drugi je nezaposlen.
5. a) Za otroka je bil odložen vpis v osnovno šolo.
b) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob rednem vpisu na čakalni listi za
sprejem v vrtec, ki jo je izdelala komisija za sprejem otrok, in celo šolsko leto ni
bil sprejet v vrtec.
6. Zaposlena mati samohranilka ali oče samohranilec.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK: (izpolni vrtec)

Zaposlitev staršev (ime in kraj delovne organizacije):
mati:________________________________ oče:_________________________________
V/Na _____________________, dne ____________

Podpis vlagatelja/ice*
________________________________
Podpis članov komisije za sprejem otrok: ____________________________
____________________________
____________________________

*S podpisom jamčite za resničnost podatkov na vprašalniku Kriteriji za sprejem v vrtec. Obvezujete se, da boste
vsako spremembo podatkov javili v osmih dneh.

