I

Z P O L N I

V R T E C

Vloga sprejeta v vrtcu: ________________
(Vrtec Urša ali Vrtec Domžale)
Vloga sprejeta dne:
________________
Številka: 6020 – VPR - _______________

VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA
V ŠOLSKEM LETU 2019 / 2020
VLAGATELJ(ICA):
___________________________________________

 mati

 oče

 skrbnik/ca

(ustrezno označite)

(priimek in ime)

I. VLAGAM VLOGO ZA PREMESTITEV OTROKA S 1. 9. 2019

Priimek in ime otroka:
Spol: M / Ž
(ustrezno označite)

Rojstni datum otroka:
EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča,
poštna številka in občina:
Naslov začasnega prebivališča,
poštna številka in občina:

II. PODATKI O STARŠIH oziroma SKRBNIKIH OTROKA
Mati
Priimek in ime:
EMŠO:
Naslov stalnega
bivališča,
pošta in občina:
Naslov začasnega
bivališča,
pošta in občina:
Telefon:
(podatek ni obvezen, je pa
zaželen)

Elektronski naslov:
(podatek ni obvezen)

Oče

Skrbnik/ca

III. OTROK JE VKLJUČEN V:
Vrtec
(Vrtec Urša ali Vrtec Domžale)

Enoto
Oddelek

IV. OTROKA ŽELIM PREMESTITI V ENOTO:
(navedete lahko 1 do največ 3 želene enote v želenem zaporedju, pri čemer 1 pomeni prvo želeno enoto)

Vrstni red želenih enot

Vrtec

Enota vrtca

(Vrtec Urša ali Vrtec Domžale)

1. želena enota
2. želena enota
3. želena enota

V. OBDOBJE NEPREKINJENEGA STALNEGA BIVANJA STARŠEV V OBČINI DOMŽALE
Opomba: Lahko navedete le tistega od staršev, ki ima daljše neprekinjeno stalno bivanje v občini Domžale.

Stalno bivanje v občini Domžale
neprekinjeno od
dan/mesec/leto*

Priimek in ime

mati
oče
skrbnik/ca
*Podatek je obvezen

VI. IZJAVA:
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno
in kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil-a v osmih dneh
na upravo vrtca. Dovoljujem, da se podatki o družini, zbrani v vlogi, uporabljajo v namene vodenja
zakonsko predpisanih evidenc vrtca, za potrebe obveščanja staršev in odločanja o premestitvi otroka.
Vlagatelj/ica dovoljujem, da se vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri pristojnih organih, ki vodijo z
zakonom predpisane evidence.

V/Na ____________________, dne __________________

Podpis vlagatelja/ice:
_______________________________________

