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OSNOVNA ŠOLA 
MATIJE VALJAVCA 
PREDDVOR 

 

SOGLASJE STARŠEV 

 

 

S svojim podpisom za svojega otroka ________________________________ (ime in priimek napišite 

tiskani) dovoljujeva oziroma soglašava: 

 

 Da je lahko udeležen pri prevažanju s sredstvi javnega prevoza za potrebe uresničevanja programa 

vrtca. 

DA                                                    NE 

 Da je lahko udeležen pri skupinskem ali individualnem fotografiranju in snemanju otrok ob izvajanju 

različnih dejavnosti, javnih prireditvah in objavi fotografij na spletu, v različnih publikacijah ali 

medijih. Z razstavo različnih otroških izdelkov v prostorih vrtca in izven vrtca. Podatke bomo 

uporabili izključno za predstavitev dejavnosti in promocijo vrtca. 

DA                                                    NE 

 Da je lahko prisoten pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti, ki jih vrtec izvaja občasno. Večino tega 

programa organizira in izvede vrtec, del pa v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Zaradi tega pri 

izvedbi nekaterih dejavnostih obogatitvenega programa lahko nastanejo dodatni stroški (npr. prevozi, 

vstopnine, gledališke karte….). Nastali stroški ne sodijo v ceno programa, zato se obračunajo na 

mesečni položnici. 

DA                                                    NE 

 Z zbiranjem prijav otrok v času praznikov, počitnic ali za potrebe zbiranja prijav za obisk tečajev, 

delavnic…  Podatke bomo izključno uporabili za organizacijo dejavnosti in dela v vrtcu/izven vrtca. 

DA                                                    NE 

 Z zbiranjem prijav za izvedbo pogovornih ur v popoldanskem času. Vzgojiteljica na oglasni deski 

objavi termin pogovornih ur in seznam, v katerega vpišete ime in priimek otroka. Podatke bomo 

izključno uporabili za izvedbo pogovornih ur. 

DA                                                    NE 

 Z objavo imena in priimka ali fotografijo otroka v garderobi oz. na garderobni omarici. Imena otrok 

služijo izključno za označbo garderobnega prostora v garderobi oddelka. 

DA                                                    NE 

 Da šolska svetovalna služba pridobi podatke o otroku in starših že pred vstopom otroka v šolo. Podatke 

se uporabi izključno za potrebe vpisa v šolo. 

DA                                                    NE 



 

 2/2 

 Da se svetovalna služba vrtca vključuje v oddelek z namenom izvajanja preventive in svetovanja 

strokovnim delavkam ter staršem. 

 

                                           DA                                                    NE 

 

 Da lahko odstranimo klopa, če ga opazimo klopa na vidnem mestu otrokovega telesa in o tem 

obvestimo starše. 

DA                                                    NE 

 Z dogovorjenimi postopki v primeru pojava uši za namen preprečevanja širjenja pojava uši v vrtcu. 

Strokovna delavka lahko otroku pregleda lasišče. V kolikor ugotovi, da ima otrok uši, vzgojiteljica 

obvesti starše. Otrok ostane v domačem varstvu, dokler se uši ne odstranijo. 

DA                                                    NE 

 Smo seznanjeni s tem, da se v vrtcu brez soglasja in dogovora s starši ne uporablja/daje nobenih zdravil 

ali krem.  

Sami smo dolžni poskrbeti za uporabo zaščitne kreme v vročih poletnih dneh, varovalne kreme ob 

nižjih zunanjih temperaturah in repelenta proti klopom. Soglašamo z uporabo sončne kreme ali 

repelenta tudi z vrtčevskimi mazili, če jih  starši ne prinesemo sami. 

DA                                                    NE 

 

 

Starši soglasje lahko kadarkoli prekličete. 

 

 

 

V/Na ________________, dne____________                            Podpis obeh staršev ali skrbnikov:                                                                                                                                        

 

                                                                                                       Podpis: _____________________ 

 

                                                                                                       Podpis: ______________________ 

 

 


