Modrinček, zasebni vrtec, d. o. o.
Žabja vas 14 a

e-naslov: modrincek@gmail.com
tel. št.: 040 649 892

8000 Novo mesto

Šolsko leto: _________________

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V ZASEBNI VRTEC MODRINČEK
PODATKI O OTROKU
Priimek in ime _______________________________________________________________________________________
Datum rojstva ___________________________________________

spol:

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

EMŠO otroka
Naslov stalnega bivališča ___________________________________________________________________________
Pošta in poštna številka______________________________________________________________________________
občina stalnega bivališča___________________________________________________________________________
Naslov začasnega bivališča (če obstaja)____________________________________________________________
Pošta in poštna številka______________________________________________________________________________
občina začasnega bivališča_________________________________________________________________________
Vpis v vrtec želimo z dnem:___________________________.
(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec 1 leto oziroma izjemoma 11 mesecev.)
Čas prihoda in odhoda
Prosimo vas, da zaradi optimalne organizacije odpiranja in zapiranja oddelkov vpišete natančen čas,
kako bo otrok v šolskem letu prihajal in odhajal iz vrtca. Delavni čas vrtca je od 5.30 do 16.15 ure. Otrok
je lahko dnevno največ 9 ur v vrtcu. Vrtec si pridržuje pravico do spremembe delovnega časa, če je
večina staršev zainteresirana drugače.
1. DNEVNI PROGRAM:
Otroka bomo v vrtec pripeljali ob ______________________uri, odpeljali iz vrtca ob ____________________ uri.
Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti vašega otroka, katere moramo vedeti:

PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH SKRBNIKIH
MATI

OČE

Priimek in ime
Naslov stalnega bivališča
Naslov začasnega bivališča
(če obstaja)

Elektronski naslov
Številka mobilnega tel.
EMŠO
Tretja oseba, ki je dosegljiva za nujna sporočila v času otrokovega bivanja v vrtcu (priimek, ime, tel. št.):

Plačilo mesečnih položnic preko elektronske pošte:

DA

NE

Elektronski naslov za plačevanje položnic:
_________________________________________________________________________

Projekt sočutnega varstva.

Modrinček, zasebni vrtec, d. o. o.
Žabja vas 14 a

e-naslov: modrincek@gmail.com
tel. št.: 040 649 892

8000 Novo mesto

V Zasebnem vrtcu MODRINČEK svetujemo in omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. Izkušnje
kažejo, da imajo otroci, ki jih starši postopno uvajajo manj težav pri prehodu iz domačega v institucionalno
okolje. Priporočljivo je, da si prve dni otrokovega bivanja v vrtcu uredite obveznosti tako, da lahko otrok
ostaja v vrtcu krajši čas, ali pa da nekaj časa preživite z njim v vrtcu. Otroka lahko začnete postopno
uvajati z dnem, ko je otrok v vrtec sprejet, pred tem pa si lahko skupaj z otrokom ogledate prostore in se
pogovorite z otrokovimi vzgojiteljicami.

Otroka lahko v vrtec pripeljete šele po oddaji vse potrebne dokumentacije in po podpisu pogodbe z
Zasebnim vrtcem Modrinček.
S podpisom vloge jamčite, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s
predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov boste vrtec sproti
obveščali. Morebitni izpis otroka morate urediti pisno 15 dni prej.

V ____________________________ ,dne
Podpis staršev:

Projekt sočutnega varstva.

