VRTEC LJUTOMER
Fulneška ulica 5
9240 Ljutomer

VPISNA POLA
I.

Vpisujem otroka ___________________________________ rojenega
_____________________ v kraju________________________________.
Davčna številka otroka
Matična številka otroka

II.

Naslov stalnega bivališča:___________________________________.

III. Naslov začasnega bivališča: _________________________________.
IV.

Podatki o vlagatelju – (starših oziroma skrbnikih)

Mati oz. zakonita zastopnica
Oče oz. zakoniti zastopnik
Ime in priimek
Emšo
E-pošta
Telefon /GSM
Naslov stalnega prebivališča
Občina
Naslov začasnega prebivališča
Občina
Zaposlitev (navesti
delodajalca in sedež firme) za
sodelovanje v skupini otroka
Pošta vrtca se glasi in vroča
(z X označiti prejemnika)
(Vsi podatki se vpisujejo za oba starša, razen v enostarševski družini.
V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila dosegljiv:
1. Ime in priimek ______________________, telefon ________________________
naslov___________________________________________________________

2. Ime in priimek ______________________, telefon ________________________
naslov___________________________________________________________
Potreben čas varstva od

do

_

_.

V. Navedite zdravstvene ali razvojne posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost
in ustrezno delo z otrokom (kot so npr. morebitne posebnosti v razvoju otroka,
obravnava v razvojni ambulanti, alergije, posebne diete, laringitis, vročinski krči,
itd.):
___________________________________________________________________

VI. Otroka želim vključiti v:
1. redni program - celodnevni 6 - 9 ur
2. drugo - navedite vaše želje in potrebe ________________________________
_______________________________________________________________

Osebni podatki otrok, ki jih vrtec zbira, shranjuje ali obdeluje se bodo uporabili izključno za namen določen z
Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, ter za
namen za kar so bili zbrani. Osebni podatki otrok se bodo hranili do izpolnitve namena oz. konca šolskega leta
2019/2020 oz. do izpisa otroka iz vrtca.

Otrok bo v vrtec vključen z dnem _______________________.
Datum ___________

Podpis staršev ali skrbnika
__________________
__________________

Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, ki ga zastopa ravnateljica Ksenija
Žuman
in
___________________________________________________________________
Ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika, naslov – v nadalnjem besedilu: starši)

Sklepajo
POGODBO
O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA
I.
S to pogodbo vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti,
kot izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja področje predšolske vzgoje v javnih vrtcih
z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh pogodbenih
strank.
II.


starši in vrtec ugotavljajo, da otrok
_____________________________________________________________
ime in priimek, naslov

roj. __________ z dnem _____________ začne obiskovati vrtec Ljutomer.








III.
Vrtec bo program v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni
program – Kurikulum za vrtce s pogoji, ki jih določajo predpisi s področja
dejavnosti predšolske vzgoje ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih
pravic. Pri tem bo izpolnil tudi vse obveznosti glede izvajanja vsebine, ki jo je
opredelil v svoji veljavni publikaciji.
Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa vrtca, ki traja vse dni v tednu
od 5.30 do 17 ure, razen ob sobotah in nedeljah ter ob državnih praznikih.
IV.
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov na začetku in koncu
poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr.epidemije).
V dogovoru s starši lahko vrtec v poletnih mesecih za določeno obdobje zapre
posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo
varstvo, v drugo najbližjo enoto.

V.
Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni
sestavo oddelkov, vendar pa je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti. O
spremembi vrtec starše obvesti do konca meseca junija.

VI.
Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni
red in poslovni čas.

VII
Starši izjavljajo, da bodo vrtcu pisno sporočili imena oseb, ki bodo poleg njih
prihajale po otroka.
VIII.
Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka iz vrtca javili in sporočili tudi vzrok
odsotnosti. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja, vrtec ni dolžan
sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti
pa so dolžni čimprej priti po otroka.
IX.
Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v
skladu z višino plačila, ki jim ga je določila pristojna občina ter veljavno ceno
programa, v katerega je otrok vključen, ki jo določi občina – ustanoviteljica vrtca.
V primeru zamude vrtec zaračuna tudi zakonite zamudne obresti. V primeru, da dolg
ne bo pravočasno poravnan, bo vrtec opravil izvršbo dolga skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti do dneva plačila ter stroškov izvršbe.
Staršem se pri plačilu za vrtec zaradi odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za
stroške prehrane oz. skladno s sprejetimi sklepi občine Ljutomer.
X.
Vrtec osebne podatke otroka zbira in obdeluje skladno s predpisi s področja varstva
osebnih podatkov.
XI.
Starši in vrtec bodo morebitne spore in te pogodbe poskušali reševati sporazumno.
Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spor reševalo pristojno sodišče v
Ljutomeru.
XII.
O spremembah te pogodbe bosta stranki sklepali anekse.
Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca.
XIII.
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en
izvod.
V ____________, dne ____________.
Starši oz. Zakoniti zastopnik

Ravnateljica

