
     

 
Spoštovani starši/skrbniki! 

 

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

 

 

 
 

SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV ZA: 

 

Ime in priimek dijakinje/dijaka: ________________________________________________________ 

 

Izobraževalni program: ______________________________________________Letnik/razred:_____ 

 

1. Zbiranje in uporabo osebnih podatkov 

Soglašam, da šola zbira in uporablja podatke o dijakih in starših/skrbnikih zaradi morebitnega 

nujnega obveščanja v nujnih primerih (nezgoda, bolezen,…). 

       DA   NE 

2. Obveščanje o poteku izobraževanja 

Soglašam, da me obveščate o poteku izobraževanja otroka do zaključka šolanja na šoli, ne glede na 

njegovo polnoletnost. 

       DA   NE 

 

3. Fotografiranje 

Vsako leto je organizirano fotografiranje oddelkov in tudi sicer so s fotografijo in filmskim 

gradivom dokumentirani dogodki na šoli (različna tekmovanja, ekskurzije, kulturni in športni dnevi, 

dejavnosti v okviru izbirnih vsebin, mednarodni projekti,…).   

Soglašam z objavo fotografij in filmskega gradiva, v katerih se pojavlja moj otrok.  

      

DA   NE 

4. Likovni izdelki 

Dijaki izdelajo pri rednem pouku in obšolskih dejavnostih likovne izdelke. 

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

raznih srečanjih, mednarodnih izmenjavah ali za namen promocije šole. 

 



       DA   NE 

 

5. 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 se hranijo 

v šolski knjižnici. 

       DA   NE 

 

6. 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   NE 

 

7. Objava uspehov dijakov 

Soglašam z javno objavo posnetkov in rezultatov tekmovanj na oglasnih deskah šole, spletnih 

straneh šole, v javnih občilih, izključno kot pohvala dijakom z izrednimi uspehi. 

       DA   NE 

8. Predstavitev 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   NE 

 

9. Nedovoljeni predmeti 

Soglašam, da se ob sumu posedovanja nedovoljenih predmetov (alkohol, poživila,…) pregleda 

otrokova garderoba in garderobna omarica in se mu nedovoljene oziroma nevarne predmete 

odvzame. 

       DA   NE 

 

 

 

Datum: __________________________ 

 

 

 

Priimek in ime staršev/skrbnikov: __________________________      ___________________________ 

 

Podpis staršev/skrbnikov:             __________________________     ___________________________ 

 

 


