Predstavitev Vrtca Medo si lahko ogledate tudi na straneh interneta na naslovu: http://www2.arnes.si/~osljjk5/

Prošnja sprejeta dne: _________________

Številka vpisa______________

PROŠNJA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC MEDO
Podpisani-a__________________________________________prosim za sprejem mojega otroka v vrtec
Medo z dnem,_________________(Željen datum vključitve je od 1.9. dalje.).
I. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek:________________________________________________________________________
Datum rojstva:______________________ Kraj rojstva: ______________________________________
Stalno bivališče:_______________________________________________________________________
Poštna št.:______________Pošta:______________________Občina:____________________________
EMŠO otroka (obvezno izpolniti)__________________________________________________________
II. PODATKI O MATERI IN OČETU (oz.skrbniku-rejniku)
MATI

OČE

Ime in priimek
Stalno bivališče
Pošta in poštna št.
Občina stalnega
bivališča
EMŠO
Davčna številka
Zaposlitev

DA

NE

DA

NE

Delovno mesto
GSM
Elektronski naslov
III. PREDHODNO VARSTVO OTROKA (podčrtajte odgovor)
1. Primerno (lastna družina; vrtec; ustrezno privatno varstvo – po možnosti navedite, katero privatno
varstvo:_______________________________).
2. Manj primerno (pogosto menjavanje varstva; odpoved dosedanjega varstva; izmenično varstvo
staršev; občasno varstvo).
3. Kritično (otrok ne živi s starši; problematično privatno varstvo).
V primeru tega odgovora se priloži mnenje ustrezne strokovne službe nap. patronažne sestre.

IV. PODATKI O DRUŽINI–GOSPODINJSTVU (obkrožite številko odgovora)
1. Popolna družina (zakonska ali življenjska skupnost)
2. Enostarševska družina (otrok živi z enim od staršev)
3. Rejniška družina
Ime in priimek ostalih otrok v družini

Datum rojstva

Obiskuje šolo, vrtec

VI. SOCIALNA PROBLEMATIKA V DRUŽINI (obkrožite številko odgovora)
1. Ne obstaja.
2. Obstaja (V primeru tega odgovora se priloži potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
družine).
VII. ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA OTROKA (obkrožite št. odgovora)
1. Ne obstaja.
2. Obstaja (V primeru tega odgovora se priloži listina, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi
potrebami - 8. čl. Zakona o vrtcih - Ur. l. RS 12/96).
Kratek opis problematike:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
VIII. PRIHOD IN ODHOD OTROKA IZ VRTCA
Prihod otroka v vrtec ob

_____________uri.

Odhod otroka iz vrtca ob _____________ uri.
IX. MOREBITNI DRUGI PODATKI, POMEMBNI ZA SPREJEM
OTROKA V VRTEC
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Izjavljam, da so podatki v prošnji resnični in se obvezujem, da bom nove podatke, predvsem
podatke o stalnem bivališču in zaposlitvi staršev, takoj sporočil upravi vrtca. Dovoljujem, da se
podatki o družini, zaposlitvi staršev (II. in IV.) zbirajo le za namen obravnave za sprejem otrok v
vrtec. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti obveščali.
Datum:____________________

Podpis staršev:______________________________

OPOZORILO STARŠEM: Prošnjo je potrebno oddati do 31. marca. Prošnje
na komisiji za sprejem v mesecu aprilu, otroci se sprejmejo v vrtec s 1. septembrom.

se obravnavajo

