Izpolni vrtec
Št. dokumenta:
Datum vpisa (oddaje vloge):
Šifra otroka:
Datum vključitve:

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC za šolsko leto 2021/2022 – NOVINCI
VRTEC ŠENTJUR
Podatki o otroku:
Priimek in ime:
Spol: Ž
M
EMŠO:
Datum rojstva:
Stalno bivališče:
Začasno bivališče:
Poštna št. in pošta:
Poštna št. in pošta:
Občina:
Občina:
Napišite tudi naslednjo željeno enoto.
OTROKA ŽELIM VPISATI V ENOTO: ______________________________ ,________________________________.
Otroka vpisujem v (ustrezno obkrožite):

1. DNEVNI program (6 do 9 ur), koristite lahko največ 9 ur:
Otrok bo prihajal v vrtec ob __________uri
Otrok bo odhajal iz vrtca ob __________uri
2. POLDNEVNI program (8.00 – 12.00) s kosilom ali brez (ustrezno obkrožite), za otroke
od 3. do 6. leta – SAMO V ENOTI ŠENTJUR
3. DNEVNI program POPOLDAN (od 11. do 20. ure) – SAMO V ENOTI ŠENTJUR
Otrok bo prihajal v vrtec ob ___________uri
Otrok bo odhajal iz vrtca ob ___________uri

Podatki o starših: X (označite, na čigav naslov se pošilja pošta)
MATI
Priimek in ime:
EMŠO:
Stalno bivališče:
Poštna št. in pošta:
Občina stalnega
bivališča
Začasno bivališče:
Poštna št. in pošta:
Občina začasnega
bivališča
Telefon:
e – pošta:

OČE

DRUGI KONTAKTI ZA NUJNA SPOROČILA v času otrokovega bivanja v vrtcu:
Ime in priimek:_______________________________telefon:_____________________________________
Ime in priimek:_______________________________telefon:_____________________________________
RAZVOJNE IN DRUGE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, ki jih mora vrtec poznati za varnost in
ustrezno delo z otrokom (npr. posebnosti v razvoju otroka, alergije, gibalne težave, diete …):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

PODATKI ZA KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (izpolnite le, če otroka vpisujete
v času formalnega vpisa od 1. do 15. MARCA 2021):
Otrok je bil v preteklem šol. letu že vpisan in je na čakalni listi:
Otrok je bil v preteklem šol. letu izpisan zaradi bolezni oz.
porodniškega dopusta staršev
Družina na novo vpisuje 2 ali več otrok hkrati:
Družina ima v vrtec Šentjur že vključenega otroka:
Ime in priimek že vključenega otroka: _____________________
Datum rojstva: _______________________________________
Enota, v katero je vključen: _____________________________
ODDANE PRILOGE OB VPISU:
 Potrdilo o zaposlenosti oz. statusu študenta staršev

DA
DA

NE
NE

DA

NE
NE

DA

DA

NE

 Potrdilo zdravnika, da je bil otrok izpisan v preteklem šol.
letu zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta staršev.

DA

NE

 Mnenje CSD o ogroženosti družine (20. člen Zakona o
vrtcih).
 Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi
potrebami ( 8. člen Zakona o vrtcih ).

DA

NE

DA

NE

 Dokazilo o enoroditeljski družini razvidno iz sklepa
sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
(Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ).

DA

NE

IZJAVA STARŠA:
Vsi podatki v Vlogi za vpis otroka v vrtec so resnični, zanje odgovarjam in se zavedam, da se lahko
preverijo. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom (20. a člen Zakona o vrtcih).
Datum:______________________
Podpis starša:_________________________

Vlogo za vpis sprejel: __________________________

Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo
osebnih podatkov vašega otroka za celotno obdobje izvrševanja predšolske
vzgoje do preklica

Spoštovani,
za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in
napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne
podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določa 43. člena
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s sprem.). Ob koncu izobraževanja oziroma po
izpolnitvi namena obdelave vrtec osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili
Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del
arhivskega gradiva.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz navedenega zakona pa potrebujemo vašo
privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano
obdelavo osebnih podatkov otroka, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite
DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov otroka ne strinjate, označite možnost NE.

Podatki o otroku
Ime: __________________________

Priimek: __________________________

Datum rojstva: __________________

Starš oz. zakoniti zastopnik
Ime: ________________________ Priimek: ___________________________
Naslov: ____________________________________________________________

soglašam:
I.

DAVČNA ŠTEVILKA STARŠA, ki se glasi : _____________________

da vrtec pridobi mojo davčno številko, z namenom neplačevanja obveznosti in na
podlagi tega izvede ustrezne postopke v zvezi s tem.

DA

NE

DA

NE

II. SEZNAMI OTROK
da vrtec posreduje sezname in podatke otrok zunanjim organizacijam, ki izvajajo
dejavnosti v okviru vrtčevskih dejavnosti (prevozi, zavarovanje otrok na izletih)

III. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE OTROK
Fotografiranje oz. snemanje na javnih prireditvah izven prostorov vrtca ( npr. v
kulturnem domu, v OŠ, v prostorih KD… oz. povsod, kjer bo otrok nastopal)
Fotografiranje oz. snemanje v času bivanja otrok v vrtcu ( igralnica, telovadnica,
večnamenski prostor, igrišče …)
Objavo fotografij oz. video posnetkov na internetni strani Vrtca Šentjur in drugih
medijih
Objava fotografije otroka na garderobnih omaricah oz. stojalih

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

IZJAVA STARŠEV OB PREVZEMU FOTO IN VIDEO POSNETKOV
Spodaj podpisani izjavljam in se zavezujem, da ob prejemu fotografskega in video materiala
le-tega ne bom objavil na spletnih in socialnih omrežjih ali katerikoli drugih medijih.
IV. ZOBNA PREVENTIVA
Dovoljujem izvajanje zobne preventive – umivanje zob v vrtcu z doplačilom na
položnici

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

V. JAVNI PREVOZ
V okviru dejavnosti, ki jih izvaja Vrtec Šentjur dovoljujem ogled kulturnih in športnih
prireditev ter drugih dejavnosti vezanih na kurikulum ter uporabo javnega prevoza
(avtobus, vlak, kombi…) z doplačilom na položnici
VI. IZDELKI OTROK
Dovoljujem uporabo izdelkov mojega otroka, ki so nastali pri dejavnostih v vrtcu za
razstave v vrtcu in izven njega (pomembne ustanove v lokalni skupnosti, trgovine…),
za predstavitve na sejmih, za voščilnice in ob tem uporabo imena in priimka otroka
ter starost.
VII. e – POŠTNI NASLOV: _______________________________________
Dovoljujem uporabo mojega e - poštnega naslova za pošiljanje pomembnih obvestil o
dogodkih v oddelku vašega otroka s strani strokovnih delavcev (samo obveščanje, ni
možna komunikacija).

VIII.

ELEKTRONSKI OBRAZEC:

Soglašam z elektronskim prejemanjem obrazca (Google forms) za prisotnost otroka v
času šolskih počitnic in med prazničnih dni na:
e – poštni naslov:___________________________________________

Kraj: ____________________ Datum: ________________
Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________

DA

NE

