O Š L O G - D R AG O M E R
DRAGOMER, Šolska ulica 1, 1351 BREZOVICA pri LJ.
TEL.: 01/75 71 320
GSM: 041 638 701
e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si

Datum prejema vloge :
Vpisna številka:

Šolsko leto:
Šifra otroka:

/

(izpolni vrtec)

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
v OŠ LOG - DRAGOMER, ENOTA VRTEC LOG - DRAGOMER
Vlagatelj/-ica mora vlogo izpolniti v celoti tako, da so izpolnjena ali obkrožena vsa polja in okenca
v obrazcu. V primeru, da v polje ali okence ne morete vpisati podatka, naredite črtico. Če vlagatelj/ica v posamezno polje podatka ne vpiše, ali ga ne obkroži, se šteje, da vloga ni popolna.

VLAGATELJ/-ICA:
Priimek in ime

oče

mati

skrbnik (obkrožite)

1 Podatki o otroku
Priimek in ime otroka :
Datum rojstva: ____________________________

Spol: M

Ž

EMŠO:

Naslov stalnega prebivališča:
(ulica, hišna številka, poštna številka, občina)

Naslov začasnega prebivališča:
(ulica, hišna številka, poštna številka, občina)

a) Otroka želim vključiti v vrtec z dnem:

.

b) Otroka želim vključiti v dnevni program (6 – 9 ur) v času od__________do_________ure.
c) Vlogi prilagam odločbo o usmeritvi oziroma potrdilo centra za socialno delo o
ogroženosti otroka zaradi socialnega stanja v družini (obkrožite): DA
NE
d) Za otroke rojene v letu pred obravnavo na komisiji:
Starši na dan želene vključitve v vrtec uveljavljamo pravico do starševskega dopusta
(obkrožite): DA

NE

Če ste obkrožili DA, vpišite datum zaključka starševskega dopusta: ______________________________

2 Podatki o starših oz. zakonitem zastopniku:
Mati oz. zakonita skrbnica

Oče oz. zakoniti skrbnik

Priimek in ime:
EMŠO:

Naslov stalnega prebivališča:
Poštna številka in pošta:
Občina:
Naslov začasnega prebivališča:
Poštna številka in pošta:
Občina:
Številka telefona:
Elektronski naslov:

3 Priimek in ime ostalih vzdrževanih otrok v družini:
Otrok je vključen v Vrtec Log - Dragomer
DA
DA
DA
DA

1.
2.
3.
4.
4 Otrok je že vključen v drug vrtec izven občine Log - Dragomer:

DA

NE
NE
NE
NE
NE (obkrožite)

5 Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam in mu med šolskim
letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu:
DA
NE (obkrožite)
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z otroki pri izvedbi programov in
zaradi sodelovanja s starši (44. čl. Zakona o vrtcih – ZVrt, Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09,
36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15, 55/17).
6 Izjava vlagatelja/ice:
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-a v vlogi točni, resnični in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Dovoljujem, da se podatki iz vloge lahko
preverijo ali pridobijo iz javnih evidenc. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom vodenja
postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Dovoljujem zbiranje in obdelovanje
osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/04,
113/05, 51/07, 67/07, 94/07-UPB1 in GDPR-jem).
Izjavljam, da bom vse morebitne spremembe sporočil/-a upravi vrtca v roku 15 dni.

Podpis staršev/vlagateljev:

Kraj in datum:

