VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO
Bevkova ulica 20
5282 Cerkno
Tel.: 05/377 50 47
GSM: 040 579 889
e-pošta: vrtec@os-cerkno.si

Prostor za sprejemni žig:
Sprejem odobren z dnem:________________

Šifra otroka:

(izpolni vrtec)

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC –
Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
NAVODILO: VLOGO IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI IN VPIŠITE VSE ZAHTEVANE PODATKE

1. PODATKI O OTROKU
Ime in priimek: __________________________________, datum rojstva: _________________
EMŠO:

spol:

M

Ž (obkroži)

Sprejem DVOJČKOV TROJČKOV (obkroži), ime in priimek sorojenega dvojčka, oz. sorojenih
trojčkov ______________________________________________________________________
STALNO BIVALIŠČE

ZAČASNO BIVALIŠČE

Naslov: ______________________________

_______________________________

Pošta: _______________________________

_______________________________

Občina: ______________________________

_______________________________

ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA
Ali je bil otrok v preteklosti že vpisan v vrtec in je bil nato iz vrtca izpisan zaradi zdravstvenih težav?
Obkrožite ustrezno

DA

NE

Navedite otrokove zdravstvene in druge posebnosti, ki jih moramo v vrtcu poznati zaradi varnosti in
ustreznega dela z otrokom (alergije, vročinski krči, težave s sluhom, govorom, vidom, gibanjem,
motnje v razvoju …).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC
Otroka želimo vključiti v vrtec z dnem: ________________.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.L. RS, št. 25/80).

Obkrožite program, v katerega želite vključiti otroka:
Dnevni program – traja 6–9 ur, med 5.30 in 16.00 uro
A

Zakon o vrtcih v 14. členu določa z vidika otrokove koristi, da je najdaljši program dnevni program, ki lahko traja do
največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo. Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že
izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.

B

Poldnevni program – traja od 4–6 ur, med 6.00 in 12.00 uro

Otrok bo predvidoma v vrtcu od ________ do ________ ure.

3. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI/zakoniti zastopnik

OČE/ zakoniti zastopnik

Ime in priimek
Emšo
Stalno bivališče
Občina
Začasno bivališče
Občina zač. bivanja
Telefonska številka, na
katero ste dosegljivi
Elektronski naslov
Zaposlen/a (obkroži)
Status študenta/dijaka
(obkroži)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

4. DRUGI PODATKI
Družina ima v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno v tekočem šolskem letu že vključenega enega ali več
otrok?
Obkrožite ustrezno
DA
NE

DRUGI OTROCI V DRUŽINI, ki bodo vključeni v vrtec v šolskem letu vpisa (navede se tudi sorojence
ki se istočasno prvič vpisujejo):
1. ________________________ rojen _____________ vključen v vrtec __________________
2. ________________________ rojen _____________ vključen v vrtec __________________
3. ________________________ rojen _____________ vključen v vrtec __________________
(ime priimek)

(ime vrtca)

PRILOGE
Obkrožite ustrezno
1. Brez prilog
2. Potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja ali drugih
razlogov
3. Dokument, ki dokazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v
duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni, gibalno ovirani …)

4. __________________________________________________________________________

5. IZJAVA
S podpisom potrjujem/-va, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. O vsaki
spremembi podatkov bom/-va vrtec pisno sproti obveščal/-a.
Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno dovoljujem/-va, da podatke uporablja v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov, v namen vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program
vrtca.
Vlagatelj vlogo oddaja na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih. Dani osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z
veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Ur. l. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik
vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima zakonskima aktoma.
Soglasje za uporabo osebnih podatkov, za katere ne obstaja pravna podlaga za zbiranje, lahko kadarkoli prekličete,
zahtevate popravek ali izbris. Vaše podatke lahko prenesete k drugemu upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Podatki iz evidence vpisanih otrok se skladno z 48. členom Zakona o vrtcih hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se
prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok.
Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence vpisanih otrok. Vrtec
podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatki iz evidence plačil staršev in
evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Datum: ______________________

Podpis obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov:

__________________
(mama)

___________________
(oče)

