
SOGLASJE STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

 

 

Starš / zakoniti zastopnik ______________________________ (ime in priimek) 

učenca / učenke______________________________ (ime in priimek) iz oddelka _____ se strinjam: 

 

 

• da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu: 

______________________________________________________________________ DA 

 

 

• da šola z mano komunicira tudi po telefonu št.: _________________________ DA 

 

• da šola objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih publikacijah, 

na šolski spletni strani, v prostorih šole ter na Facebook in Instagram profilu šole za namen 

obveščanja učencev in javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu _____________ DA 

 

• da šola objavi in razstavi priznanja, nagrade in rezultate učenca, dosežene na tekmovanjih v 

zvezi s šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole ter na Facebook  

in Instagram profilu šole za namen obveščanja učencev in javnosti o učnem procesu in dosežkih 

učencev šole _______________________________ DA 

 

• učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo 

podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost učenca 

omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav, mnenj _______________________ DA 

 

• da je na spletni strani šole, v šolski publikaciji, našem Facebook in Instagram profilu lahko 

objavljena skupinska fotografija oddelka, na kateri je tudi moj otrok, ali posamična fotografija učenca 

iz dogodkov življenja in dela v šoli, za potrebe predstavitve šole _______________________ DA 

 

• da učenec lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih filmov 

/ oddaj, ki jih občasno snema Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice ali oddaj, ki jih izvajajo 

radijske in TV hiše _____________________________________________ DA 

 

 



• da šola pridobi in za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih 

učencev, ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti, ki jo vodi šola skladno s 3. točko prvega 

odstavka 95. člena ZOsn, dalje obdeluje: 

 

- podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na telesno 

višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja 

telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko 

hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. ___________________ DA 

 

• da šola (svetovalna služba v šoli) za namen nudenja pomoči in svetovanja učencu pridobi in 

dalje obdeluje: 

- podatke o družinski in socialni anamnezi, 

- podatke o razvojni anamnezi, 

- strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov, 

- podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, 

- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, 

svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, 

 

vse z namenom svetovanja in pomoči (obkrožite želeni namen): 

 

 

 

-ekonomskih stisk učencev. 

 

• da šola posreduje podatke učencev zunanjim institucijam s katerimi je šola dolžna sodelovati 

po zakonih in pravilnikih. 

__________________________ DA 

 

Kraj in datum: ____________________ 

 

Podpis starša (zakonitega zastopnika): _________________ 


