Obrazec “A”
OBČINI DEVIN NABREŽINA

PREDMET: PROŠNJA ZA VPIS

ANAGRAFSKI PODATKI OČETA

PODPISANI ..….................................................................Davčna št..................................................
BIVAJOČ

V ……...…..............................................................................……….........................

TEL. ŠTEV.

…….....................SLUŽ.TEL.ŠTEV. ........................MOBITEL...........................

POKLIC

.................................................................................................................................

ANAGRAFSKI PODATKI MATERE
PODPISANA

........…................................................... Davčna št...........................................

BIVAJOČEČA V …...…..............................................................................……….........................
TEL. ŠTEV.

…….....................SLUŽ.TEL.ŠTEV. ........................MOBITEL...........................

POKLIC

.................................................................................................................................

ANAGRAFSKI PODATKI SINA/HČERKE
IME in PRIIMEK …….……………………………………………………………………
ROJEN V ………................................................…………....... DNE .................................
Davčna št. ...........................................................................................................................................
BIVAJOČ V ..…………....................................................…………........................………

PROSI

za sprejem svojega sina / hčerke v občinski otroški vrtec s slovenskim učnim jezikom v
ŠEMPOLAJU za šolsko leto 2017/2018.
Obvezuje se, da bo otrok redno obiskoval otroški vrtec:
|_| v jutranji izmeni

(brez kosila)

|_| v popoldanski izmeni (brez kosila)
|_| celodnevno in se obvezuje, da bo plačeval/a prispevek za šolsko menzo po
predpisanih pogojih in načinih.
( prekriža naj se ustrezni kvadratek)

Izjavlja,
da je otrok opravil vsa obvezna cepljenja.
PODPISANI/A POLEG TEGA IZJAVLJA, DA NI PREDLOŽIL/A DRUGIH PROŠENJ ZA
VPIS V OTROŠKI VRTEC NAVEDENEGA OTROKA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018.
V primeru, da urad ugotovi, da je otrok vpisan v drugi otroški vrtec, bo prošnja avtomatično
zapadla.

Datum,__________

____________________________
(podpis)

Obvestilo o rabi osebnih podatkov in pravicah izjavitelja
(ZdO št. 196 z dne 30. junija 2003 – »Zkonik na področju varstva osebnih podatkov)
Ustanova zbira navedene osebne podatke izključno zavoljo izvajanja storitve v predmetu.
Izjavitelj se lahko obrne na ustanovo v vsakem trenutku zato, da preveri podatke, ki ga zadevajo in jih morebiti ažurira,
dopolni, spremeni ali izbriše, prosi za njihovo zamrznitev in se zoperstavi njihovi obdelavi, če njihovo obravnavanje
krši zakon.
Ustanova ima pravni naslov za obravnavo podatkov.
Podpis: _____________________

Obrazec B)

PREDNOSTNI KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA
V OTROŠKI VRTEC V ŠEMPOLAJU
ŠOLSKO LETO 2017/2018

NADOMESTNA IZJAVA
(dana v skladu s 46. in 47.čl. OPR št.445 z dne 28. decembra 2000)

PODPISANI/A .....................................................……………………………………………………
ROJEN/A V ……………………..……………………………………………………………………
ST. PREBIVALIŠČE…..................………………………………………………………………….
OČE/MATI OTROKA .....................……..............………………………………………………….

Zavedajoč se, da na podlagi 75. in 76. čl. OPR št.445 z dne 28.12.2000 se dajanje lažnih izjav
kaznuje s odvzemom pravic, ki so bile priznane z ukrepi, izdanimi na podlagi lažnih izjav, in
zavedajoč se kazenske odgovornosti za dajanje lažnih izjav

IZJAVLJAM,


da otrok s stalnim prebivališčem v Občini Devin Nabrežina je otrok s posebnimi potrebami,
dokazanimi na podlagi ustreznega potrdila, ter da oba otrokova starša sta zaposlena/da je edini
otrokov roditelj zaposlen;



da je socialna služba opozorila na dejstvo, da družina otroka s stalnim prebivališčem v Občini
Devin Nabrežina je socialno ogrožena;



da otrok s stalnim prebivališčem v Občini Devin Nabrežina živi z obema ali z enim samim
zaposlenim staršem;



da otrok s stalnim prebivališčem v Občini Devin Nabrežina živi z obema ali z edinim
zaposlenim staršem in da otrokovi bratje/sestre so že vključeni v vrtec;



da samo eden od staršev otroka s stalnim prebivališčem v Občini Devin Nabrežina je zaposlen.

Če več otrok izpolnjuje enake pogoje, ima prednost starejši otrok

Če po sprejemu vseh otrok bodo prosta še dodatna mesta, bodo upoštevane
vloge družin z otroki s stalnim prebivališčem v Občini Devin Nabrežina, ki bodo
dopolnili tri leta do 28. februarja 2018, nato pa še vloge družin z otroki, ki nimajo
stalnega prebivališča na območju Občine Devin Nabrežina.

Datum, ___________

Podpis
_______________________

Obvestilo o rabi osebnih podatkov in o pravicah vlagatelja
(Zakonodajni odl.št. 196/2003)
Ustanova zbira zgoraj navedene osebne podatke izključno za izvajanje obravnavanih storitev.
Vlagatelj lahko od ustanove kadarkoli zahteva vpogled v podatke, ki ga zadevajo, oziroma njihovo
posodobitev, dopolnitev, popravo ali izbris. Če vlagatelj meni, da ustanova krši zakonske predpise
pri obdelavi njegovih osebnih podatkov, lahko od nje zahteva, da preneha z uporabo in obdelavo
slednjih.
Ustanova je pooblaščena za obdelavo osebnih podatkov.
Podpis: _____________________

