VRTEC KURIRČEK LOGATEC
Notranjska c. 7A, 1370 Logatec

tel.: 01 7590 400

Šifra otroka:
Datum prejema prošnje:

e - naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC KURIRČEK LOGATEC
Vlagatelj-ica: ……………………………………………………………………………………………………… želim vpisati svojega otroka v vrtec.
ime in priimek

PODATKI O OTROKU
Priimek in ime ____________________________________________________________________________
Datum rojstva ____________________ Spol:

EMŠO

M

Ž

(obkroži)

Naslov stalnega bivališča ________________________________________________________________________________
Poštna številka __________ Pošta _______________________ Občina stalnega bivališča ____________________________
Naslov začasnega bivališča ______________________________________________________________________________
Poštna številka _________ Pošta _______________________ Občina začasnega bivališča ____________________________
Otroka želim vključiti
prioriteto):

v naslednjo enoto vrtca (obkrožite lahko več enot in jih oštevilčite glede na vašo

Enota Centralni vrtec, Notranjska c. 7a, 1370 Logatec

Enota Tabor, Gorenjska c. 1A, 1370 Logatec

Enota Tičnica, Tržaška c. 105, 1370 Logatec

Enota Rovte, Rovte 90 B, 1373 Rovte

Enota Pod Košem, Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec

Enota Laze, Laze 57, 1370 Logatec

Enota Hotedršica, Hotedršica 120, 1372 Hotedršica
Otroci, ki že obiskujejo Vrtec Kurirček Logatec ………………………………………………. (ime in priimek) ……………… (leto rojstva)
Želeni datum vključitve v program vrtca: …………………………………... (pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti)
Otroka želim vključiti v dnevni program od ………………….. do ………………. ure.
Vlogi prilagam odločbo o usmeritvi (otroci s posebnimi potrebami), oziroma potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
otroka zaradi socialnega položaja
(obkrožite)

DA

NE

PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI (oz. zakonita skrbnica)
Priimek in ime

EMŠO
Naslov stalnega bivališča

OČE (oz. zakoniti skrbnik)

Poštna številka in pošta stalnega
bivališča
Občina stalnega bivališča
Naslov začasnega bivališča
Poštna številka in pošta začasnega
bivališča
Občina začasnega bivališča
Zaposlitev (obkrožite)

DA

NE

DA

NE

Tel./GSM
e – pošta

OPOMBE

IZJAVA
S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični in da bom vse spremembe v roku 15 dni sporočil-a upravi
vrtca. Vrtcu dovoljujem, da zbira in obdeluje osebne podatkov z namenom za katerega so bili zbrani in so v skladu
z Zakonom o vrtcih in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

..…………………………………………………………..
(kraj, datum)

…………………………………………………....................
(podpis vlagatelja)

IZPOLNI VRTEC:
Prošnja je bila obravnavana na Komisiji za sprejem otrok v vrtec dne …………………………………
Doseženo število točk po posameznih kriterijih:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____
6. ____

Skupno število točk:

______

