VPISNI LIST
VRTEC PRI OŠ SOLKAN, enote Solkan, Grgar, Trnovo
1. OTROKA VPISUJEM V VRTEC PRI OŠ SOLKAN enota _________________, dne _________
a) DNEVNI PROGRAM za otroke od 3-6 let, ki traja 6-9 ur dnevno
b) POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM od 3. leta dalje, ki traja 4-5 ur dnevno
c) POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA od 3. leta dalje, ki traja 4 – 5 ur dnevno
2. PODATKI O OTROKU:
Priimek in ime otroka: ______________________________________ Spol: M
Ž
Datum rojstva: ____________________, EMŠO: __________________ DŠ: ______________
Naslov in občina prebivališča: _____________________________________________
Šifra otroka: _________________________ (vpiše vrtec)
3. PODATKI O STARŠIH:
OČE: Priimek in ime: _____________________ Datum rojstva: ______________________
EMŠO: ______________________________ DŠ: ____________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča: _______________________________________
Naslov začasnega prebivališča: ___________________________________________
Številka telefona na katerega ste dosegljivi: ___________________________________
MATI: Priimek in ime: ______________________ Datum rojstva: ______________________
EMŠO: ________________________________ DŠ: ____________________________
Naslov in občina stalnega prebivališča: _______________________________________
Naslov začasnega prebivališča: ____________________________________________
Številka telefona na katerega ste dosegljivi: __________________________________
Varstvo potrebujem v času od ______________ (zjutraj) do ________________ (dopoldan / popoldan).
Otrok bo pričel obiskovati vrtec z dne _________________________.
Otrok že obiskuje vrtec: DA , kateri __________________________
NE
Zdravstvene posebnosti otroka __________________________________________________
Podpisani ____________________________ jamčim, da so podatki resnični in zavodu dovoljujem, da
uporablja podatke izključno skladno z zakonom.
Datum: ______________________

Podpis: ____________________

Podatki se zbirajo na podlagi 44. člena ZVrt zato, da lahko vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok ter evidenco
vključenih otrok v vrtec.

DOVOLILNICA
Podpisani (a) ____________________________________________________ , roj. ___________________,
stanujoč (a) ___________________________________________________________________, dovoljujem
priložnostno fotografiranje in/ali avdio - video snemanje mojega otroka ____________________________
________________________ , roj. ___________ iz oddelka (enote) ________________________________
vrtcev pri OŠ Solkan, Grgar in Trnovo, ko gre za običajne, vnaprej dogovorjene (na roditeljskem sestanku) ali z
letnim delovnim načrtom oddelka oz. zavoda predvidene aktivnosti med šolskim letom.
Dovoljenje pod istimi pogoji velja tudi za morebitno razmnoževanje in arhiviranje fotografskega in posnetega
gradiva za potrebe vrtca (kronika vrtca, razstave, predstavitve vrtca v javnosti, publikacije, spletne strani).
Ta izjava velja do izstopa otroka iz vrtca oz. do mojega preklica ali preklica zakonca.
Datum: ____________________

Podpis starša oz. skrbnika

______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iz Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/2004):
8. člen
(1) Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je
za
obdelavo
določenih
osebnih
podatkov
podana
osebna
privolitev
posameznika.
(2) Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika
pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.
1. in 2. tč. 1. odst. 6. člena
1. Osebni podatek -je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je
določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na
enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno
identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva
veliko časa.

ZAČASNA ODJAVNICA NAD 30 KOLEDARSKIH DNI

Podpisani-a …………………………………. bivališče ………………………………………………….
začasno odjavljam iz vrtca ………………………………………………………………………………...
svojega otroka ………………………………………………… rojenega …………………………….....,
v času od ……………….do ……………… .
( možnosti: 1. 7. - 31. 7. ali 1. 8. – 31. 8. ali 1. 7. – 31. 8. ali za izbranih 31 zaporednih koledarskih
dni v obdobju od 1. 7. do 31. 8. )
Prosimo, da pravilno navedete prvi dan odjave in dan ponovnega prihoda v vrtec.
V primerih, ko pisne odjave ne bodo izpolnjene, odjava ne bo veljavna!
V času začasnega izpisa iz vrtca plačajo starši, za katere je MO Nova Gorica po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane VSE finančne obveznosti do vrtca,
50% plačilnega razreda določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca.

Datum:

Podpis:

____________________

____________________

……………………………………………………………………………………………………………...
Starše, ki ne bodo začasno izpisali otroka iz vrtca v času poletnih počitnic naprošam, če vpišejo,
ČAS, KO OTROKA V VRTCU NE BO ZARADI DOPUSTA.
Na ta način bom lažje razporedila delo in organizacijo zaposlenih v vrtcu.
Hvala.
Heidi Jakopič, vodja vrtca

Otroka ________________________________ iz skupine ____________________ enota vrtca
SOLKAN

GRGAR

TRNOVO ne potrebuje varstva od ____________ do ____________ .

Solkan, _____________________

Podpis staršev: ______________________________

STALNA IZPISNICA IZ VRTCA

Podpisani-a: ............................................................................................................................

IZPISUJEM
otroka ......................................................................, rojenega ................................................,
stanujoč: ...................................................................................................................................
iz vrtca………………………………………………………………………………………..
Otroka izpisujem iz vrtca z dne ................................................. .

Opomba:
Starši morajo oddati izpisnico vrtcu v roku 14 dni pred datumom izpisa.

Datum oddaje izpisnice: .......................................

Podpis staršev:
..........................................

Datum: _________________________

POOBLASTILO

Podpisani ___________________________ pooblaščam strokovne delavke vrtca
pri OŠ Solkan,

Grgar,

Trnovo,

(ustrezno označi)

da otroka __________________________ iz skupine ______________________
pelje z

avtobusom,

vlakom, (ustrezno označi)

na športni, naravoslovni, tehnični dan oz. ga vključuje v dejavnosti načrtovane z
LDN povezane z različno obliko prevoza.
Obenem dovoljujem, da se izdelki mojega otroka lahko razstavijo na panojih v
garderobi vrtca, šolski galeriji ali na drugih razstavnih prostorih.
Pooblastilo velja za šolsko leto 2011/12 oz. do preklica.

PODPIS STARŠEV ALI SKRBNIKOV
________________________________
________________________________

POOBLASTILO
ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA – 80. člen, točka 4. med drugim določa:
»Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo. Spremljevalci so
lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka«.

Podpisani ______________________________ iz _______________________________________

DOVOLJUJEM
da bo moj otrok _______________________________________, ki obiskuje vrtec _________________
skupino ____________________ prihajal v vrtec in odhajal iz vrtca v času od _________ do ________
v spremstvu naslednjih oseb:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Na zgornje črte vpišite ime in priimek osebe, ki bo prišla po vašega otroka. Zaželjeno bi bilo napisati
tudi sorodstveno razmerje, ni pa nujno. V kolikor je oseba mladoletna OBVEZNO pripišite njeno
starost.

Podpis staršev oz. skrbnikov
________________________
Datum: __________________

Vlagatelj(ica) _____________________________________________
stanujoč-a _______________________________________________,
kraj ________________________ poštna številka ________________
vlagam v VRTCU PRI OŠ SOLKAN, Šolska 25, 5250 Solkan na podlagi
sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 17. 10. 2013
(Uradni list RS, Uradne objave št. 90/2013)

VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZARADI BOLEZNI
za otroka __________________________________________________,
ki obiskuje Vrtec pri OŠ Solkan enota ___________________________.
Otrok je bil iz vrtca odsoten od _______________ do _______________
in je bil v vrtec ponovno vključen dne ____________________________.
Vlogi prilagam zdravniško potrdilo.

Datum: __________________
Podpis vlagatelja(ice)
_________________________
Opomba:
 Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa in imajo poravnane VSE finančne obveznosti do vrtca,
lahko uveljavljajo to olajšavo.
 Vlogo je potrebno oddati v roku 5 zaporednih obračunskih dni po zaključku
odsotnosti otroka iz vrtca
 Oproščeni so otroci za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih
obračunskih dni odsotnosti otroka
 Sofinancira se plačilo za največ 30 zaporednih obračunskih dni v koledarskem letu
 V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, olajšava
velja samo za najstarejšega otroka vključenega v vrtec

ODSTOP OD POGODBE – STALNI IZPIS

Podpisani-a: ............................................................................................................................

ODSTOPAM OD POGODBE za
otroka ......................................................................, rojenega ................................................,
stanujoč: ...................................................................................................................................
iz vrtca………………………………………………………………………………………..
Otroka izpisujem iz vrtca z dne ................................................. .

Opomba:
Starši morajo oddati odstopno izjavo vrtcu v roku 14 dni pred datumom izpisa.

Datum oddaje odstopne izjave: .......................................

Podpis staršev:
..........................................

