Dragatuš 48, 8343 Dragatuš
T: 07/ 30 57 810, F: 07/ 30 57 811
E: info@os-dragatus.si
I: http:// www.os-dragatus.si

VLOGA ZA VPIS

Št. vloge:

V ENOTO VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI KOMANDANTA
STANETA DRAGATUŠ ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Sprejeta
dne:
osebno/po
pošti

I. PODATKI O VLAGATELJU IN OTROKU
Vlagatelj/-ica:
Spol:

Vpisujem otroka:

Ž (Obkrožite.)

M

EMŠO:

Datum rojstva:
Naslov stalnega
prebivališča otroka:
Naslov začasnega prebivališča
otroka:

II. DATUM VPISA OTROKA
Želim, da je moj otrok vključen v vrtec z dnem:
(Od tega datuma vam bomo izstavili račun.)

Želim, da je moj otrok vključen v vrtec:
(Navedite, od katere do katere ure želite, da je otrok vključen v vrtec, pri
čemer upoštevajte, da otrok ne more biti v vrtcu več kot 9 ur na dan.)

od….……ure
do……….ure

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 − uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) lahko vrtec sprejme otroka, ko
je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI
Ime in priimek:
EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega
prebivališča:
Zaposlen/-a:
Telefonska številka, naslov
elektronske pošte:

OČE
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IV. DODATNI KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok na
podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš.

Komisija bo upoštevala samo pravilno izpolnjene vloge in vloge s prilogami!
Dodatni kriteriji:
1.
Samohranilec oz. enostarševska družina.

Ustrezno obkrožite
DA
NE

2.

Vpis otroka, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo.

DA

NE

3.

Starši oz. eden od staršev je redni študent oz. dijak, kar je DA
potrebno dokazovati s potrdilom o šolanju.
Čakalna doba iz preteklega leta.
DA

NE

V enoto vrtec pri OŠ Dragatuš je že vključen eden ali več DA
otrok iz družine.
V družini sta dva otroka ali več.
DA

NE

Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več DA
otrok.

NE

4.
5.
6.
7.

NE

NE

Priloge k vlogi:
− Potrdilo o družinski skupnosti oz. dokazilo o stalnem bivališču (potrdilo dobite brezplačno na upravni enoti stalnega
prebivališča).
− Potrdilo delodajalca o zaposlitvi staršev.
− V primeru enostarševske družine je potrebno priložiti še dokazilo o tem (obvestilo o preživnini ali sklep s sodišča
ali ...).
− Potrdilo o vpisu (študenti/dijaki).

V. Navedite zdravstvene posebnosti otroka, ki jih vzgojiteljice morajo poznati zaradi varnosti
in ustreznega dela z otrokom (alergije …).

VI. PREDNOST PRI SPREJEMU V VRTEC
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine. Prav tako ima prednost pri sprejemu otrok s posebnimi potrebami, če so zanj
predložene ustrezne listine (8. in 20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 100/05 − uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21).

VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI POUK
Starši, oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim letom dolžni
sporočiti vzgojitelju v sedmih dneh od nastale spremembe.
S svojim podpisom nadalje še potrjujete, da ste seznanjeni, da ENOTA VRTCA pri Osnovni šoli komandanta Staneta Dragatuš obdeluje
in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi in v skladu z 20. in 44. členom Zakona o Vrtcih (Ur. l.
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in 5. in 13. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04), in sicer samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi
katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali: zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatki,
posredovani v tej vlogi, se hranijo do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok oziroma do otrokove vključitve
v vrtec, ko se prenese v zbirko podatkov o vključenih otrocih, ki se jih hrani še eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatke o otroku, za
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katerega starši oziroma skrbniki umaknejo vlogo za vpis otroka, se izbriše, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to
predpisi na področju arhiviranja in računovodstva. Ker je zagotovitev osebnih podatkov v tej vlogi zakonska obveznosti, otroka v vrtec
morda ne bo mogoče vpisati, če osebnih podatkov ne boste posredovali. Podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni zaposleni,
posredovani pa bodo le tistim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne
organizacije, prav tako se ne izvajata avtomatizirano sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov. Napisano smiselno velja tudi za
uporabo in shranjevanje morebitne dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki in tej vlogi morebiti priložena
dokazila.
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@os-dragatus.si, ne da bi
to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, vendar v tem primeru otroku
morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov lahko kadarkoli naslovite tudi
zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta
elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343
Dragatuš, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski
pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.os-dragatus.si.

Datum:
________________________

Podpis vlagatelja/-ice:
______________________________

