Vloga za sprejem
otroka v Vrtec Sežana
Datum prejema vloge:___________

Št. vloge:__________
(Izpolni Vrtec Sežana)

1. Otroka želim vključiti v vrtec (ustrezno obkroži):
-

Sežana*
Lokev
Divača
Tomaj
Komen
Štanjel

-

Povir

-

Senožeče
Dutovlje
Hrpelje
Materija

* V enoti Sežana, Ul. Jožeta Pahorja 1, bodo oddelki II. starostnega obdobja.
V enoti Lehte, Regentova ulica 1, bodo oddelki I. starostnega obdobja in oddelki II.
starostnega obdobja (3-4 leta stari otroci).

2. Datum vključitve otroka v vrtec je: ______________________.
3. Otroka želim vključiti v:
CELODNEVNI program (od 6 do 9 ur)
POLDNEVNI program brez kosila
POLDNEVNI program s kosilom

*

*

,

(5 ur, od 7.00 do 12.00 h)

,

(5 ur in pol, od 7.00 do 12.30 h)

.

*Oba

poldnevna programa bomo organizirali le, če bo vpisanih dovolj otrok za oblikovanje
samostojnega poldnevnega oddelka.

4. Otrok bo dnevno prisoten od ___________ ure do _____________ure.
5. PODATKI O OTROKU:
1. Ime in priimek: _______________________________________________
2. Rojstni datum:_______________, EMŠO:____________________________
3. Spol:

M

Ž

(obkrožite)

4. a.) Točen naslov stalnega bivališča: ______________________________________,
(ulica in kraj stalnega bivališča)

pošta: _______________, občina: ____________________________.
(številka in kraj pošte)

(naziv občine)

b.) začasno bivališče (če ga ima): _______________________________________
5. Število otrok v družini : _______.
6. Ali kateri izmed vaših otrok že obiskuje vrtec :

DA

NE

(obkrižite)

a.) če kateri otrok že obiskuje drugi vrtec, navedite ime vrtca ________________;
b.) ime in priimek otroka, ki že obiskuje vrtec: _______________________,
c.) EMŠO otroka ki že obiskuje drugi vrtec: _______________________

OBRNITE!

6. PODATKI O OČETU:
1. Ime in priimek: ______________________________________________.
__

2. EMŠO: __________________________, davčna številka:

.

3. Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________.
(Ulica, št. ulice, kraj, številka pošte in naziv pošte)

4. Kontaktni (začasni) naslov: _____________________________________________.
5. Navedite telefonske številke na katerih ste dosegljivi v nujnem primeru:
Doma: _______________________, v službi: ______________________,
mobilni telefon: ____________________.
6. Elektronski naslov: _____________________________________________

7. PODATKI O MATERI:
1. Ime in priimek: _____________________________________________.
2. EMŠO: __________________________, davčna številka:

.

3. Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________.
(Ulica, št. ulice, kraj, številka pošte in naziv pošte)

4. Kontaktni (začasni) naslov: _____________________________________________.
5. Navedite telefonske številke na katerih ste dosegljivi v nujnem primeru:
Doma: _______________________, v službi: ______________________,
mobilni telefon: ____________________.
6. Elektronski naslov: _____________________________________________

8. MOREBITNE ŽELJE:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IZJAVLJAM, DA SO PODATKI V VLOGI RESNIČNI IN DOVOLJUJEM
VRTCU SEŽANA NJIHOVO UPORABO ZA SPODAJ NAVEDENE NAMENE.
V ______________, dne: ______________
Ime in priimek mame:

Lastnoročni podpis mame:

_____________________

_____________________

Ime in priimek očeta:

Lastnoročni podpis očeta:

_____________________

_____________________

☺

Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi:
☺
vodenja postopka vključitve otroka v programe vrtca,
zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov (dnevnik vzgojiteljice),
☺
zaradi sodelovanja s starši in
☺
zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca.
Teja Čeh Svetina l.r.
Ravnateljica

