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Spoštovani starši/skrbniki/polnoletni dijaki! 

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov smo oblikovali soglasje staršev/skrbnikov/polnoletnih 

dijakov za nemoteno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih organiziramo in izvajamo na šoli. 

Soglasje velja za obdobje izobraževanja na naši ustanovi. Možnost preklica soglasja je možna kadarkoli s pisno 

vlogo pri razredniku. 

Hvala.        Ravnateljica 

        Mag. Frančiška Al-Mansour 

 

IZJAVA STARŠEV/ SKRBNIKOV/ POLNOLETNIH DIJAKOV, DA SOGLAŠAJO za 

 

Ime in priimek dijakinje/dijaka: ______________________________________________ 

Izobraževalni program: ________________________________   Letnik/razred: _______ 

 

1. Zbiranje, uporaba in objava osebnih podatkov 

Soglašam, da šola zbere in uporablja podatke o starših in dijakih (vključno s stacionarno telefonsko in GSM 

številko, e-mail) zaradi obveščanja (nezgoda, bolezen, drugo…) 

                                                                                                          DA                     

2. Obveščanje o poteku izobraževanja dijaka (za starše/skrbnike/polnoletne dijake) 

Soglašam, da me obveščate oz. da obveščate moje starše (velja za polnoletne dijake) o poteku izobraževanja. 

                                                                                                          DA 

3.Opravičevanje izostankov (za polnoletne dijake) 

Soglašam, da starši/skrbniki v času mojega šolanja prevzemajo odgovornost opravičevanja izostankov. 

          DA                    

4. Fotografije 

Soglašam, da šola objavi fotografije dijaka v šolskih publikacijah in na šolski spletni strani za namen obveščanja 

javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu. 

                                                                                                        DA                     
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5. Likovni izdelki 

Naši dijaki izdelajo pri rednem pouku in obšolskih dejavnostih likovne izdelke. 

Soglašam, da lahko šola zadrži te izdelke ter jih uporabi za okrasitev šolskih prostorov in za darila ob srečanjih 

srednjih šol, mednarodnih izmenjavah ali za namen promocije šole. 

                                                                                                        DA                      

6. Literarni izdelki 

Dijaki sodelujejo na slovenskih in mednarodnih literarnih in drugih natečajih. 

Soglašam, da se izdelki mojega otroka objavijo v šolski publikaciji/časopisu/zborniku in da se hranijo v šolski 

knjižnici zaradi morebitne izdaje zbornika. 

                                                                                                        DA                       

7. Šolska tekmovanja 

Soglašam, da se moj otrok lahko udeleži raznih šolskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj 

(tekmovanja iz znanja, športna tekmovanja…) v spremstvu pooblaščene osebe in objavo rezultatov 

najuspešnejših dijakov. 

                                                                                                        DA    

8.Udeležba v šolskih, državnih in mednarodnih projektih 

Soglašam, da moj otrok sodeluje v šolskih, državnih in mednarodnih projektih. 

   DA  

9. Objava uspehov naših dijakov 

Soglašam z objavo posnetkov in rezultatov tekmovanj na oglasnih deskah šole, spletnih straneh šole, v javnih 

občilih, izključno kot pohvala dijakom z izrednimi uspehi. 

                                                                                                        DA                      

10. Predstavitev naše šole 

Soglašam s sodelovanjem svojega otroka na predstavitvah, kjer šola predstavlja svoje delo na osnovnih šolah, 

srednjih šolah v Sloveniji in tujini, tudi v medijih. 

                                                                                                        DA                      

11. Nedovoljeni predmeti 

Soglašam, da se ob sumu posedovanja nedovoljenih predmetov pregleda otrokova garderoba in garderobna 

omarica ter se mu nedovoljene oziroma nevarne predmete odvzame. 

 

                                                                                                        DA                       

Podpis: ______________________________   

Kraj in datum: ___________________________ 


