NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS
SPLOŠNA OPOMBA
Komisija obravnava vloge za vpis otrok v vrtec, ki vključno na dan 1. 10. ali v enem mesecu po dnevu odprtja
novega oddelka, dopolnijo starosti najmanj 11 mesecev oziroma izpolnjujejo ustrezne starosti za strukturo
oddelka, kjer je prosto mesto in imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom stalno ali začasno
prebivališče v občini Borovnica ali zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh. Ostale vloge ostanejo na vpisni listi.
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov skrbnik. Vlogo za vpis se odda na sedežu zavoda
osebno ali pošlje po pošti na naslov OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec, Paplerjeva ulica 15, 1353
Borovnica. Vlogo lahko oddate kadarkoli med letom oz. v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto..
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec pozove po telefonu, elektronski pošti ali
ustno, če starši pridejo v vrtec.
Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za sprejem otrok pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
PREDNOST PRI SPREJEMU
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica predloži mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ima prednost pri sprejemu v vrtec, vlagatelj/ica pa v vlogi
navede le:
- osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev,
- datum rojstva in spol otroka,
- EMŠO otroka in staršev,
- datum vključitve v vrtec.
K vlogi je treba priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ali mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo
socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centa za socialno delo,
kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
I. PODATKI O OTROKU
Vpišite podatke o otroku.
II. DATUM VKLJUČITVE
Navedite želeni datum vključitve otroka v program vrtca.
Pogoj za vključitev je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti otroka, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Če vključujete otroka takoj po končanem starševskem
dopustu, OBVEZNO priložite fotokopijo potrdila o priznanju pravice do starševskega dopusta.
III. PODATKI O STARŠIH, PRILOGE GLEDE NA KRITERIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
Vpišite zahtevane podatke.
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V primeru, da se starši ali eden od staršev skupaj z otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno
prebivališče v Občini Borovnica pred dnem vključitve otroka v vrtec, mora vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti
listino, ki to izkazuje (najemna pogodba, prodajna pogodba, pravnomočno gradbeno dovoljenje ipd.).
Zaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi z navedbo, ali gre za
zaposlitev za nedoločen ali določen čas. V primeru zaposlitve za določen čas mora biti na potrdilu naveden dan,
do katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.
V primeru podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena za določen čas, morajo starši vrtcu predložiti
novo potrdilo delodajalca pred dnem zasedanja komisije.
Starši, ki so študentje ali dijaki, morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti originalno potrdilo o šolanju za
tekoče šolsko leto.
Starši, ki so brezposelni in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, morajo vlogi
za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo zavoda.
Starši, ki se bodo po poteku dopusta za nego in varstvo otroka ali posvojiteljskega dopusta prijavili na Zavodu
RS za zaposlovanje, morajo v roku 8 dni od izteka tega dopusta vrtcu dostaviti originalno potrdilo, da je
prijavljen na zavodu kot aktivni iskalec zaposlitve.
Samozaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec predložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije AJPES.
Vloga se točkuje enako kot pri zaposlenih starših.
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