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VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA

Sor-,sroLETo 2o2o
r2o2l
Izpolni vrtec:
Stevilkavloge:
Sifra otroka:

Vlogasprejetadne:

Datum vkljuditve otroka v vrtec:
Dafum vpisa otrokav trtec:

I.
PODATKI O OTROKU:
Vlagatelj-ica

Zelim vpisati otroka
(ime,priimekohok4 spol)
Datum in kraj rojstva

naslovin obiina stalnegaprebivali5ia

naslov in obiina zaiasnegaprebivaliSda

v vrtec pri OsnovniSoliGrad.

I

II.
PODATKI O STARSIH:
Mati:
Ime in priimek
Naslov in obdina stalnegaprebivali5da

prebivali5da
Naslovin obdinazaiasnega

Zaposlena
DA
NE
Samohranilka
DA
NE
prejemati
Elektronskinaslov, deZelite
obvestila:
Ode:
Ime in priimek
Naslovin obdinastalnegaprebivali3da

Naslovin obiina zaiasnega
prebivali5ia

.NE
DA
Samohranilec
DA
NE
Elektronskinaslov,deZeliteprejematiobvestila:

III.
PODATKI O DRUZINI
V 6asuotrokovegabivanjav vrtcuje zanujnasporodiladosegljiv:
L ime in priimek

telefon

naslov

2. ime in priimek

telefon

naslov
3. ime in priimek

telefon

naslov
StevilodruZinskihilanov:
ODRASLI:
OTROCI:
Stevilootrok"ki Zeobiskuievrtec:
Stevilootrok,ki jih v vrtecvpisujetesodasno:
Otrokuje bil odloZenvpis v osnovnoSolo
DA
NE
Ali vpisujeteotrokazadnjeletopredvstopomv Solo DA NE
eeje prijav vei, kotje prostihmest,o sprejemuotrokaodlodakomisijaza sprejempo
postopkuter napodlagikriterijev,ki sodolodeniv Pravilnikuo sprejemuohok v vrtecpri
OsnovniSoliGrad(Uradnilist RS,5t.36/2011).

IV.
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA
Navedite zdravstveneposebnosti,ki jih mora vrtec poznati za vamost in ustreznodelo z
otrokom (kot npr. morebitneposebnostiv razvoju otroka, alergije, vroiinski kdi, epilepsija,
astma,diete, obravnavepri specialistihali v razvojni ambulanti,drugo):

V.
PRIPOMBE VLAGATELJA / ICE
Pripombevlagatelja-ice
v zveziz vpisomotrokav vrlec(npr.opispotrebpo vkljuditvi
otroka v vrtec):

VI.
Morebitneprilogek vlogi za vpis otroka,ki dajejootrokuprednostpri sprejemuv vrtec.
L mnenje centraza socialnodelo o ogroZenosti
druZine,zaradisocialnegapoloZaja
druZine
2. listine,ki izkazujejo,da vpisujeteotrokas posebnimipotrebami.

VII.
IZJAVA STARSEV
Spodajpodpisana

sogla5am,/va.
da mojegaotroka
v dasuvkljudenostiv vrtec, vkljudite v neposredno
spremljanjedela z otroki ob izvajanju Kurikula v Vrtcu pri OS Grad in ga v te namene
fotografirate oziroma posnametez video zapisom,ter posnetkein njegovadela objavite v
vrtcu in v razlidnih medijih (spletnastran,dasopis,radio, televizija,...). Hkrati tudi
dovoljujem/va, da se otrok vkljuduje v vse organiziranedejavnosti,ki jih organiziravrtec
(tudi dalj5esprehodeizven vfica in kraj5eizlete), svetovanjesvetovalnedelavke strokovnim
delavcemz namenomnudenjapomodi v zgodnjempred5olskemobdobju, sodelovanjez ZD
Grad z namenomozave5ianjain doseganjeviSjeravni zdravjain kvalitete Zivljenja vseh
sodelujoiih v procesu(sluZbazdravstvenepreventive,zobozdravstvenasluZba,logopedska
sluZba).

Datum:

Podpisstariev:

IZVA,JA VLAGATELJA:
S podpisom zagotavljam,da so navedenipodatki resnidni.Vrlcu pri OS Grad dovoljujem,
da jih uporablja za potrebevrtca v skladuz Zakonom o varstvu osebnihpodatkov.
Dovoljujem izmenjavo podatkov med vrtcem in obdino ustanoviteljico.O vsaki spremembi
podatkov bom vrtec sproti obve5ial. Dovoljujem, da pravilnost podatkov,navedenihv
vpisnem listu, preverjatepri upravljavcih zbirk osebnihpodatkov,ki jih vodijo skladnoz
zakonom.
Datum:_
VLAGATELJ _ ICA:

