Osnovna šola Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci
Tel.: 02 − 556 − 90 − 20

http://www.os-gpetrovci.si
E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si
Davčna številka: 61749206

Vlogo prejel organ_________________________________ Strokovni delavec: ____________________________________
Datum prejema: __________________________________

Podpis: ____________________________________________

Vloga za izpis otroka iz vrtca
Spodaj podpisani/-a _________________________________________________, stanujoč/a
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka)

__________________________________________________________________________________
(naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.)

izjavljam, da želim izpisati svojega otroka ________________________________,
rojenega
(ime in priimek mladoletne/-ga otroka)

_____________________________, iz oddelka ________________________, pri vzgojiteljici
(datum rojstva otroka)

(naziv oddelka/skupine)

________________________________________________ z dnem* ________________________.
(ime in priimek vzgojitelja/-ice)

(datum izpisa)

OPOMBE:
− *Datum izpisa se, v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec «Jurčej« pri OŠ Gornji Petrovci ,
upošteva s sedem 15 dnevnim zamikom, ki začne teči na dan prejema izpisnice.
− Izpisanemu otroku, ob ponovnem vpisu, vrtec ne more nuditi več prostega mesta v oddelku oziroma v
skupini, v katero je bil vpisan, oziroma jo je obiskoval pred izpisom, v kolikor v njej ni več prostih mest.
− Izpisan otrok nima prednosti pri ponovnem vpisu v vrtec in se obravnava v skladu s Pravilnikom o
sprejemu otrok v vrtec.

Javni zavod osnovna šola Gornji Petrovci, enota vrtec (v nadaljevanju vrtec) se zavezuje, da bo zgoraj navedene
osebne podatke, obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno v
obsegu in za namen za katerega so bili zbrani. Osebni podatki se zbirajo neposredno od staršev oz. skrbnikov
otrok, na katere se podatki nanašajo ter iz drugih uradnih zbirk in drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji
upravljajo za to pooblaščene osebe. Vrtec na podlagi 43. člena Zvrt, vodi osebne podatke otrok in staršev v
Evidenci vključenih otrok in Evidenci plačil staršev. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno (1) leto po
izstopu iz vrtca. Podatki iz evidence plačil staršev se izbrišejo po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani.

V ____________________, dne________________

Podpis starša oz. skrbnika:

