Šlandrova 11 a, 3320 Velenje, telefonska št.: 03 898 24 00, elektronski naslov: tajnistvo@vrtec-velenje.si

VLOGA – prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje
za šolsko leto 2019/2020
V mesecu maju bomo pričeli z oblikovanjem oddelkov za šolsko leto 2019/2020. V kolikor bi želeli, da se vaš otrok z
novim šolskim letom vključi v drugo enoto ali v drug program našega vrtca, vas prosimo, da izpolnite Vlogo za
prestavitev otroka v drugo enoto ali drug program Vrtca Velenje.

Enota, v katerega je trenutno vključen otrok:_____________________________________________
Oddelek, v katerega je trenutno vključen otrok: ____________________________________________
(vpišite ime in priimek vzgojiteljice)

PODATKI O OTROKU
Priimek in ime

_______________________________________________________

Datum rojstva

_______________________________

Naslov stalnega bivališča ________________________________________________
Pošta ________________________________

Poštna številka

Naslov začasnega bivališča (če obstaja)_______________________________________
Pošta ________________________________

Poštna številka

Zapišite v katero enoto želite prestaviti otroka s šolskim letom 2019/2020. V kolikor ga želite prestaviti v izmenski
program napišite LUČKA-izmenski in dodajte želeno izmeno. Upoštevajte, da so v ponedeljek, 2.9.2019 otroci v izmeni A dopoldan, v izmeni B pa
popoldan. V kolikor želite otroka prestaviti v izmenski program, nam priložite potrdilo delodajalca o izmenskem oz. popoldanskem delu*. Velja za
oba starša.

Enota (vpišite ime enote):
ENOTA
NAJDIHOJCA, Prešernova 3
Vila Mojca, Cesta Borisa Kraigherja 5
OŠ Gustava Šiliha, Vodnikova 3
CICIBAN, Koželjskega 8
OŠ Gorica, Goriška c. 48
LUČKA, Kardeljev trg 12
OŠ Livada, Efenkova 60
OŠ Šalek, Šalek 87
ČEBELICA, Konovska 21
ENCI BENCI, Kardeljev trg 2
VRTILJAK, Cesta talcev 20
OŠ Antona Aškerca, Jenkova c. 2
SONČEK, Arnače 2
VINSKA GORA, Vinska Gora 31
TINKARA, Šlandrova 11a
CIRKOVCE, Škalske Cirkovce 11
JAKEC, Pohorskega bataljona 14
JURČEK, Škale 138

Ponudba programov
dnevni,
razvojna oddelka
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni, izmenski
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
dnevni
poldnevni
dnevni
dnevni

Starost otrok
1-6
3-5
5-6
1-6
5-6
1-6
4-6
4-6
1-6
1-6
1-6
5–6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

OPOMBE:
Dnevne programe v trajanju do 9 ur ponujamo v vseh enotah razen v Cirkovcah v okviru poslovnega časa enote. Odprtost oddelkov prilagajamo
med letom dejanskim potrebam staršev in pri tem upoštevamo, da je za podaljšanje odprtosti potrebnih vsaj 5 prijav.
Med prazniki in v poletnih mesecih so manjše enote in enote, kjer potekajo adaptacije zaprte, število odprtih oddelkov se prilagaja številu prisotnih
otrok.

PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH SKRBNIKIH
Mati

Oče

Priimek in ime

Naslov stalnega bivališča

Pošta in poštna številka
Naslov začasnega bivališča
(če obstaja)
Pošta in poštna številka začasnega
bivališča (če obstaja )
Telefonska številka

Pomembne informacije
Vaše želje po prestavitvi otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje bomo upoštevali le, če boste
pravočasno oddali v celoti izpolnjeno Vlogo za prestavitev otroka v drugo enoto ali v drug program Vrtca Velenje
skupaj z dokazili, če gre za izmenski program* in sicer do 29.3.2019. Vloge, ki bodo prejete kasneje, ne bodo več
prednostno obravnavane.
Prednost pri prestavitvi v oddelke na šolah bodo imeli otroci iz enote, h kateri spadajo oddelki na posamezni šoli.
S podpisom vloge:
1. Jamčite, da so podatki resnični, točni in popolni, in za svojo izjavo prevzemate vso materialno in kazensko odgovornost.
2. Izjavljate, da ste seznanjeni, da ste dolžni najkasneje v osmih dneh, vrtcu pisno sporoči dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe
podatkov, navedenih v tej vlogi.
3. Izjavljate, da ste seznanjeni, da morate morebitni izpis otroka morate urediti pisno na upravi vrtca, z izpolnitvijo obrazca, ki je objavljen
tudi na spletni strani www.vrtec-velenje.si, mogoče pa ga je dobiti tudi v vpisni službi uprave vrtca.
Osebne podatke navedene v tej vlogi, zbira vrtec na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje v evidenci vpisanih oziroma vključenih otrok, zaradi vodenja postopka sprejema in
vključitve otroka v drugo enoto ali v drug program vrtca, z vašim soglasjem. 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 iz evidence vključenih otrok, se izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca, razen tistih, ki so potrebni zaradi morebitnih upravnih in sodnih
postopkov, in pa podatkov v zvezi s plačili staršev in socialnega položaja družine, ki pa se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili
zbrani. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, se izbriše iz evidence.
Osebni podatki obdelovani na podlagi te vloge, bodo posredovani 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 dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki in yej vlogi priložena dokazila.
Na elektronski naslov tajnistvo@vrtec-velenje.si, ki je tudi kontakt upravljavca (kontakt njegove pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pa
je dpo@vrtec-velenje.si), lahko naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali
pa ugovor obdelavi. Privolitev v obdelavo lahko tudi kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi
privolitve izvajala do njenega preklica. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je
mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je Informacijski pooblaščenec.

Velenje, _____________________

Podpis staršev:

