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VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem
TEL:.02 82 15 741
FAX: 82 23 093
e- mail: info@vrtec-ravne.si
www.vrtec –ravne.si

Šifra novinca: _________
Izpolni vrtec:
Datum prejema vloge:_____________

Izpolnijo starši:
Datum prijave:______________
Varstvo potrebujem od dne: _________

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Vlagatelj/ica vloge:______________________________
1. PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek ______________________________________________________________
EMŠO:

Datum rojstva:
Spol:

M

Ž (obkroži)

Naslov stalnega bivališča in pošta: ______________________________________________________________
Občina __________________________________________
Naslov začasnega bivališča in naslov za prejemanje pošte: ___________________________________________
Občina: __________________________________________

2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH:
MATI

Ime in priimek ___________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________________________________
Občina __________________________________________
Naslov začasnega bivališča: ___________________________________________________________________
Občina:

EMŠO:

OČE

Ime in priimek ____________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________________________________
Občina __________________________________________
Naslov začasnega bivališča: ___________________________________________________________________
Občina:

EMŠO:
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3. PONUDBA PROGRAMOV PO ENOTAH VRTCA

(NAVODILO: OBKROŽITE ŠTEVILKO PRED IZBRANIM PROGRAMOM IN VPIŠITE ČAS OTROKOVEGA PRIHODA IN ODHODA
ZNOTRAJ TRAJANJA PROGRAMA):

1. ENOTA SOLZICE, Čečovje 7/a

Otroka želim vključiti v:
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program
Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od __________ do ___________ ure.
2. Poldnevni, dopoldanski 4 – 6 urni program : od _________ do _________ ure.
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
3. Izmenični dopoldanski/popoldanski (turnusni) program od __________ do __________ ure.
Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od __________ do ___________ ure.
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
4. Krajši, popoldanski 4 urni program: od 13.00 do 17.00 ure.
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
2. ENOTA AJDA, Javornik 56

Otroka želim vključiti v:
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program
Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od ___________ do ___________ ure.
2. Poldnevni, dopoldanski 4 – 6 urni program: od _________ do _________ ure.
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
3. ENOTA LEVI DEVŽEJ, Kotlje 11

Otroka želim vključiti v:
1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program
Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od ___________ do ___________ ure.
2. Poldnevni, dopoldanski 4 – 6 urni program: od _________ do _________ ure.
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok.
PROSIMO, PREBERITE:



Vsi programi se izvajajo v času, ki je za program določen, zato dobro premislite, kaj potrebujete za otroka in zase,
da pozneje ne boste imeli težav.
Starši boste o sprejemu otroka v vrtec obveščeni v roku 30 dni po končanem vpisu, o razporeditvi otroka v oddelek
pa v mesecu avgustu.

IZJAVA: (op. v skladu s predpisi je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov)

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil/a na upravo vrtca. Dovoljujem, da se podatki o
družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur.
l. RS št. 80/2004) zaradi vodenja postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi
programov, zaradi sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko
predpisanih evidenc vrtca.

Ime in priimek očeta (tiskano):

podpis

Ime in priimek matere (tiskano):

podpis

