VRTEC VERŽEJ
Puščenjakova ulica 8, 9241 Veržej
GSM: 051/600-980
Spletna stran: www.vrtec-verzej.si
e-pošta: info@vrtec-verzej.si

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC v šolskem letu 2020 / 2021
PODATKI O OTROKU
Otrok ________________________(ime in priimek otroka)

(M / Ž ) rojen ____________________

v kraju ________________________.
Davčna številka otroka: _____________ Matična številka otroka (EMŠO): _______________________
Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________________.
Naslov začasnega bivališče: _________________________________________________________.

PODATKI O VLAGATELJU – STARŠIH OZ. SKRBNIKIH
Mati oz. zakonita zastopnica

Oče oz. zakoniti zastopnik

Ime in priimek
EMŠO
Davčna številka
E-pošta
Telefon / GSM
Naslov stalnega
prebivališča
Občina
Naslov začasnega
prebivališča
Občina
Zaposlitev (navesti
delodajalca in sedež) )
Vsi podatki se vpisujejo za oba starša, razen v enostarševski družini.

Navedite posebnosti katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in ustrezno delo z
otrokom: (alergije, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu, v
razvojni ambulanti, diete predpisane od zdravnika specialista)
Posebnosti: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Otroka želim vključiti v (izberi eno možnost):
celodnevni program (največ 9 ur)
krajši program od _______ do _______ ure (4 ure brez kosila)
krajši program od _______ do _______ ure (4 ure s kosilom)
drugo - navedite vaše želje in potrebe : _______ .
Potreben čas varstva od _______ do _______.

DATUM VKLJUČITVE OTROKA V VRTEC: _______.
(starostni pogoj za sprejem v vrtec je dopolnjenih 11 mesecev)

S podpisom vloge jamčite, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s
predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št.80/2004). Osebni podatki staršev in
otrok bodo zbrani v evidenci vrtca in uporabljeni samo v namene in za potrebe vrtca.
O vsaki spremembi podatkov ste dolžni vrtec sproti obveščati, oz. najkasneje v 8 dneh od spremembe
podatkov. Morebitni izpis otroka morate urediti pisno pri vodji vrtca.
Otroka lahko v vrtec pripeljete šele po oddaji vse potrebne dokumentacije: vpisna vloga,
zdravniško spričevalo, soglasje staršev in po podpisu pogodbe z vrtcem.

Svetujemo in omogočamo vam 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, in/ali pa da nekaj časa preživite z njim v vrtcu.
Otroka lahko začnete postopno uvajati z dnem, ko je otrok v vrtec vpisan, pred tem pa si lahko skupaj
z otrokom ogledate prostore vrtca in se seznanite z življenjem in delom v vrtcu.

DATUM ODDAJE VLOGE:

______________

IME IN PRIIMEK STARŠA ALI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: _____________________

PODPIS:
______________________________________________
Elektronsko poslane vloge boste podpisali naknadno.

