Kajuhova 32r, 1000 Ljubljana
www.montesoricenter.si info@montessoricenter.si
___________________________________________________________

VLOGA ZA VPIS V HIŠO OTROK CINCA BINCA
Vlagatelj-ica……………………………………………………………………………………………………….
Stalno oz. začasno bivališče................................................................................
EMŠO…………………………………….davčna številka……………………………………………………
ţelim vpisati svojega otroka v vrtec Hiša otrok Cinca binca.

PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek otroka
…………………………………………………………………………………………………………………………
Naslov in občina stalnega prebivališča:
……………………………………………………………………………………………………………………......
................................................…………………………………………………………………………
Rojstni podatki:…………………………………………………………………………………………………..
EMŠO:………………………………………………....davčna št……………………………………………..
Spol otroka:

M

Ţ

Otroka ţelim vključiti v vrtec z dnem: …………………………………………………………………..
Varstvo potrebujem (okvirno) od ___________________do ___________________.
Potreba je po (označite):




Jaslih
Vrtcu za starost od 3 do 6 let
Oboje

V primeru, da otrok ne bo sprejet v jasli ţelimo (obkroţite):
A. Čakati na vključitev v hišo otrok

B. Odstopamo od vpisa v hišo otrok

Zdravstvene posebnosti otroka, ki jih moramo poznati za varno in ustrezno delo z
otrokom (alergije, posebnosti v razvoju…)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Če imate ali ste imeli v hišo otrok ţe vpisanega katerega od svojih otrok, prosimo
navedite ime in priimek ter leto rojstva.
………………………………………………………………………………………………………………………
PODATKI O STARŠIH
MATI (ime in priimek in naslov stalnega oz.
začasnega bivališča):

OČE (ime in priimek in naslov stalnega oz.
začasnega bivališča):

tel. doma:
zaposlitev:
tel. v sluţbi:
GSM:

tel. doma
zaposlitev:
tel. v sluţbi:
GSM:

e-mail:

e-mail:

Kraj in datum: ……………………
Vlagatelj-ica (podpis staršev
ali zakonitih zastopnikov):
……………………………

Postopek evidenčne prijave:
Evidenčno prijavnico pošljite na naslov Montessori - zavoda zasebnega vrtca Cinca binca, Kajuhova
32r, 1000 Ljubljana. Za resnost evidenčne prijave je potrebno nakazati 100 eur na transakcijski račun
zavoda. V primeru, da v zavodu ne dobi mesta in niste sprejeti z naše strani vam 100 eur vrnemo. V
primeru, da od prijave v hišo otrok odstopite vam denarja ne vrnemo.
Podatki zavoda za nakazilo:
Montessori - zavod zasebni vrtec Cinca Binca za vzgojo in izobraţevanje
KAJUHOVA 32R, 1000 Ljubljana
TRR: SI 6100 0000 5084 408
Pripis: Ime in priimek otroka in evidenčna prijava
O odločitvi komisije za sprejem otroka v vrtec vas bomo obvestili. Če se bo mesto prosto med letom in
bi vaš otrok prišel na vrsto, vas o tem obvestimo. V primeru, da spremenite naslov ali telefonske
številke nas o tem obvestite. S tem bo komunikacija med nami nemotena. S podpisom jamčite, da so
vsi podatki resnični in vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov.

