
 
              ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTEC 

 

         SOGLASJE STARŠEV 
 
Podpisana starša  _____________________________________________________________ 
 

otroka ____________________________________________, stanujočega 
 

__________________________________________________ soglašava oz. sva seznanjena z: 
 

a) Dovoljujemo, da se otrok udeleži izletov s sredstvi javnega prevoza (otroci, ki so 
starejši od 3 let). 

DA   NE 

b) Dovoljujemo, da se otrok udeleži dejavnosti obogatitvenega programa v vrtcu 
(opomba: večino tega programa organizira in izvede vrtec, del pa v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci - v vrtcu ali izven vrtca. Zaradi tega pri izvedbi nekaterih 
dejavnostih lahko nastanejo dodatni stroški (npr. prevozi, vstopnine, plačilo tečajev 
idr.)).  

DA   NE 

c) V kolikor bodo pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti nastali dodatni stroški, 
soglašamo pri plačilu le-teh. 

DA   NE 

d) Dovoljujemo, da se otrokovi izdelki lahko razstavljajo (razstave izdelkov otrok). 
DA   NE 

e) S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni o načinu spremljanja otrokovega razvoja, 
napredka in učenja ter se strinjamo, da je otrok lahko vključen v projekt vrtca 
OTROKOV PORTFOLIO – osebna mapa otroka.                     
                                                                       DA   NE 

f) Dovoljujemo, da je otrok lahko fotografiran za: 

 kroniko vrtca:                                  DA   NE 

 oglasno desko vrtca:                      DA   NE 

 spletno stran vrtca:                        DA   NE 

 objavo v časopisu:                          DA   NE 

 objavo v različnih publikacijah in medijih:  
                                                           DA   NE 

 predstavitev vzg. dela v vrtcu in izven njega  
(za štud. namene, za predstavitev na roditeljskih sestankih):                                           
                                                           DA   NE                                                                    

g) Dovoljujemo, da strokovni delavec vrtca otroka lahko snema pri igri in delu v vrtcu 

 v študijske namene v vrtcu:           DA   NE 

 v študijske namene izven vrtca:    DA   NE 

 za predstavitev na rod. sestanku: DA   NE 

h) Dovoljujemo, da ga snemajo zunanji snemalci (drugi starši, TV):   DA   NE                                               

 sodeluje v intervjuju s svetovalnimi delavci vrtca:               DA   NE 

 sodeluje v intervjuju z novinarji radia:                                   DA   NE 

 sodeluje v intervjuju z novinarji TV:                                        DA   NE 



 

i) Strokovnemu delavcu vrtca dovoljujemo pregled lasišča v primeru ušivosti v vrtcu ter 
da me v primeru pojava ušivosti pri otroku o tem takoj obvesti, da doma ukrepamo v 
skladu z navodili. 

DA   NE 

j) Smo seznanjeni s tem, da se v vrtcu po pravilu ne uporablja/daje nobenih zdravil, ne 
uporablja se niti razkužil, antibiotikov ali krem. Sami smo dolžni poskrbeti za uporabo 
zaščitne kreme v vročih poletnih dneh, varovalne kreme ob nižjih zunanjih 
temperaturah in repelenta proti klopom. Za zdravila, ki jih zaradi znane kronične 
bolezni moj otrok potrebuje vsakodnevno (tudi v času bivanja v vrtcu) ali bi jih 
potreboval ob nujnem stanju (alergične reakcije, epilepsija, vročinski krči …), moram 
pri strokovnemu delavcu izpolniti obrazec (privolitev za dajanje zdravil). Strokovnega 
delavca moramo natančno seznaniti z vrsto zdravila, navodili za dajanje in zdravilo 
prinesti v originalni embalaži z označenim rokom uporabe. Kot starši moramo biti 
dosegljivi po telefonu za dodatne informacije. S podpisom potrjujemo informiranje z 
vsebino te točke. 

k) Smo seznanjeni, da je potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob vključitvi 
otroka v vrtec NUJEN dokument. Iz navedenega potrdila vrtec razbere morebitno 
alergijo, dieto in cepljenje otroka. V primeru, da otrok potrebuje dieto, bomo 
izpolnili vlogo za zagotovitev dietne prehrane, ki je dostopna na spletni strani vrtca 
ali pri strokovnih delavcih in se odda organizatorki prehrane ali strokovnemu delavcu 
v oddelku. Priloga vloge je potrdilo pediatra z natančno opredeljeno dieto. V  kolikor 
na navedenem potrdilu ni jasne navedbe glede diete, bomo dostavili še izvid/mnenje 
zdravnika specialista. S podpisom potrjujemo informiranje z vsebino te točke. 

l)  Smo seznanjeni, da vrtec uniči osebne podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, po 
preteku roka, ki ga določajo predpisi, oziroma po izpolnitvi namena, za katerega so 
bili osebni podatki zbrani. 

m) Smo seznanjeni s pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličemo. 

 
 
 
Kraj in datum:  _____________________         Podpis obeh staršev oz. zakonitega zastopnika: 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                   ______________________________________  
 
                                                                                                                     
                                                                                    _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


