
 

OŠ BRATOV LETONJA - VRTEC SONČEK 

Šmartno ob Paki 
 
 

Izpolni vrtec 

DATUM SPREJEMA VLOGE  

ŠTEVILKA ZAVEDENE VLOGE  

 

 
 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC SONČEK 
 

 

Priimek in ime vlagatelja/starša/zakonitega zastopnika:    

Priimek otroka, ki ga želim vpisati:    
 

 

I. PODATKI O OTROKU 

 
Ime in priimek:    

 

Datum rojstva:                                                        Kraj rojstva: 
 

Naslov stalnega bivališča:                                                                             Občina:    
 

Naslov začasnega bivališča:                                                                           Občina:    

 
EMŠO otroka (obvezno izpolniti):    

 
 

II. PODATKI O STARŠIH (ZAKONITEM ZASTOPNIKU) 
 

 MATI OČE 

Naslov stalnega   

bivališča   

Naslov začasnega   

bivališča   

EMŠO   

Zaposlitev DA               NE DA               NE 
(ustrezno obkrožite) (ustrezno obkrožite) 

Delovno mesto   

GSM   

Elektronski naslov   



III.      VKLJUČITEV V VRTEC 
 

Vpis v vrtec želimo z dnem:                                                                (1. ali 15. v mesecu) 
 

 
Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec najmanj 11 mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljate več pravice 

do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

 
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00. 

 
Predviden čas bivanja otroka v dnevnem programu, ki traja največ 9 ur, bo od         ure do         ure. 

 
V vrtcu svetujemo in omogočamo  postopno uvajanje otroka v vrtec. Izkušnje kažejo, da imajo otroci, ki jih starši postopno 

uvajajo, manj težav pri prehodu iz domačega v institucionalno okolje. Priporočljivo je, da si prve dni otrokovega bivanja v 

vrtcu uredite obveznosti tako, da lahko otrok ostaja v vrtcu krajši čas ali pa, da nekaj časa preživite z njim v vrtcu.  Otroka 

 lah ko  začn ete  p o sto pn o u vajati  z  d n em,  ko  je  o tr ok v 
vrtec vpisan. 

 
 

IV.  SOROJENCI 

 
V kolikor imate v naš vrtec že vključenega otroka in bo vrtec obiskoval tudi v naslednjem šolskem letu, 

prosimo vpišite: 
 

 

Priimek in ime otroka EMŠO 

  

  

  

 

V. MOREBITNI DRUGI PODATKI, POMEMBNI ZA SPREJEM OTROKA  V 

VRTEC 
 

Navedite zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, ki jih mora vrtec poznati za varno in ustrezno delo 

z otrokom (npr. alergije, astme, dihalna stiska, vročinski krči, epilepsija, obravnave pri specialistih ali v 

razvojni ambulanti, razvojne posebnosti …): 
 
 
 
 

 

VI.  IZJAVA VLAGATELJA/ICE 
 

 
 

S podpisom jamčim, da so vsi podatki v prošnji resnični in točni, za kar prevzemam materialno in 

kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom nove podatke, predvsem podatke o stalnem bivališču 

in zaposlitvi staršev, takoj sporočil upravi vrtca. Dovoljujem, da se zbrani podatki uporabljajo za 

vodenje postopka sprejema in vključitev otroka v vrtec. V primeru odmika prošnje za vpis bom le- 

to pisno sporočil na upravo vrtca. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti obveščal. V kolikor 

otroka iz neupravičenega razloga ne bo v vrtec, odstopam od prijave in lahko to mesto v Vrtcu Sonček 

zasede drug otrok. 
 

Datum:    Podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov:    


