Zasebni vrtec Vilinski gaj, Peršonova ulica 1, 2250 Ptuj

EVIDENCA VPISANIH IN VKLJUČENIH OTROK v šol.l. 2017/18
in SOGLASJA STARŠEV
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja
s starši. Podlaga za zbiranje podatkov je 44. člen Zakona o vrtcih in Pravilnik o zbiranju in varstvu os.podatkov
na področju predšolske vzgoje. Spodaj podpisana direktorica zavoda izjavljam, da se podatki o otroku zbirajo za
izključno predpisani namen in se z njimi ravna v skladu s Pravilnikom o varovanju OP, ki ga je sprejel zavod.
Podatki o otroku
IME IN PRIIMEK OTROKA:
DATUM ROJSTVA:
V VRTEC VPISAN DNE:
STALNO BIVALIŠČE OTROKA:
ZAČASNO BIVALIŠČE OTROKA:

M

SPOL:

Ž

ODDELEK V TEM ŠOL.L.

Naslovi za stike s starši
IME IN PRIIMEK MATERE:
STALNO BIVALIŠČE MATERE:
ZAČASNO BIVALIŠČE MATERE:
TEL.ŠT. ZA STIKE:
E-pošta ZA STIKE:

IME IN PRIIMEK OČETA:
STALNO BIVALIŠČE OČETA:
ZAČASNO BIVALIŠČE OČETA:
TEL.ŠT. ZA STIKE:
E-pošta ZA STIKE:

Zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom:

Soglasje za javno objavljanje:
Vrtec kot javno dostopne zbira, shranjuje in uporablja naslednje gradivo o otroku:
skupinske

1. fotografije otrok
2. video posnetke ter zvočne ali filmske
posnetke javnih nastopov na prireditvah:
3. likovne, literarne ter druge izdelke otroka :

posamične

objava*

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

Op.*: na spletni strani, FB vrtca, kronika vrtca, oglasne deske in panoji, prireditve, glasilo, natečaji, mediji.
Hramba traja do zaključka obiskovanja vrtca, razen za potrebe ustvarjanja kronike, ki ima trajno
zgodovinsko in umetniško vrednost.

Soglasje za udeležbo pri aktivnostih zunaj vrtca:
Strinjam se, da se moj otrok udeležuje ekskurzij, izletov in drugih aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z letnim
delovnim načrtom vrtca, katerega obiskuje otrok, izven poslopja vrtca
DA

NE

Soglasje k odhodu otroka v spremstvu tretje osebe
Strinjam se, da moj otrok odhaja iz vrtca po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem v spremstvu naslednjih
tretjih oseb: (IME IN PRIIMEK)

Soglasje k pregledu lasišča:
Soglašam in dovolim, da vzgojitelj/ica mojemu otroku pregleda lasišče v primeru, če se v vrtcu pojavijo uši.
DA

NE

Ptuj:__________________
Podpis staršev:

Podpis direktorice:
TAMARA PEKLAR KOROŠEC

