VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Ragovska ulica 18, Novo mesto
Telefon: 07 3718 317

(potrdilo za starše)

IZPIS OTROKA IZ VRTCA CICIBAN NOVO MESTO
Potrjujemo prejem izjave o izpisu iz vrtca za otroka:
Ime in priimek
otroka
Enota vrtca
Otrok vključen v
vrtec do (vključno)
dne:

30.6.

31.7.

Datum rojstva
Ime skupine

31.8.

V Novem mestu, _________________

Izjavo je sprejel-a:
_______________________
(ime in priimek s tiskanimi črkami)

»Izpis otroka je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana
do 15. v mesecu.« (11. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 12/2019, 20.3.2019))
V skladu z 42. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je potrebno pristojnemu CSD
sporočiti v 8 dneh po nastali spremembi vsa dejstva, okoliščine in spremembe, ki vplivajo na
upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. IZPIS OTROKA IZ
VRTCA se tudi šteje za spremenjeno okoliščino, zlasti če je v vrtec vpisanih več otrok-sorojencev.

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Telefon: 07 3718 317

(obdrži vrtec)

IZPIS OTROKA IZ VRTCA CICIBAN NOVO MESTO
Priimek in ime
starša

Priimek in ime
otroka

Stalno bivališče
starša

EMŠO otroka

Začasno
bivališče starša

Enota vrtca in ime
skupine

Kontaktna tel.
številka

Otrok vključen v
vrtcu do (vključno)
dne:

30.6.

31.7.

31.8.

V vrtcu ostaja
vključen sorojenec –
mlajši otrok (ime in
priimek, enota)
Spodaj podpisani starš/skrbnik ___________________________ s podpisom te privolitve izrecno soglašam, da se dani osebni podatki
vodijo v namen izpisa mojega otroka iz Vrtca Ciciban. Seznanjen sem, da:
-

-

lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo
in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, ali na elektronsko pošto vrtec@ciciban-nm.si ;
lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu
podatkov.

V Novem mestu, _________________

Podpis obeh staršev oz. skrbnikov:
mama ________________________

Izjavo sprejel: _____________________

oče __________________________

