
OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE 
Marezige 33 a, 6273 MAREZIGE 

Tel. 05/663-72-50      Fax: 05/663-72-51 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marezige, 01.09.2019 

 
PODATKI O UČENCU________________________________________  iz  ____.  razreda. 

(priimek in ime učenca ) 

 

IZJAVA in SOGLASJE staršev  
 

IZJAVA 
Priimek in ime staršev/skrbnika Naslov bivališča Št. telefona doma  

ali v službi 
GSM št. 

 
 
 

   

 
 
 

   

                                                         

E-mail naslov očeta  
E-mail naslov matere  

 
Starši se strinjamo, da naš otrok:                                                                                               ( ustrezno obkroži) 

1. sodeluje v interesni  dejavnosti, raznih  projektih                                                           DA                NE 
 

2. po potrebi obiskuje dopolnilni ali dodatni pouk                                                               DA                NE 
 

3. od 1. – 3.r:    obiskuje tečajno obliko italijanskega jezika                                              DA                NE 
 

SOGLASJE 
Na osnovi določila iz 6. člena Pravilnika o zbiranju in varovanju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 80/04 in spremembe) mora šola  pridobiti pisno soglasje staršev za podatke, ki po naravi  ali vsebini ne 
posegajo v zasebnost učencev. Podatki se zbirajo v času pouka ali razširjenega programa šole zgolj za namen predstavitve 
posebnih sposobnosti učencev izven šole, promocijo šole v javnosti in za pisanje šolske kronike. Soglasje velja za vsa leta 
šolanja otroka do preklica. 
 
S podpisom soglašam z zbiranjem podatkov  za mojega otroka, in sicer: 
 

1-  razstave likovnih, tehničnih ali pisnih izdelkov, pošiljanje izdelkov na javne natečaje,                DA                  NE 
  

2- skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki ali filmski posnetki nastopov učencev na prireditvah, 
posebnih dnevih, tekmovanjih, pouku                                                                                                     DA                  NE 

 
3-  objavo športnih in drugih dosežkov                                                                                                         DA                  NE 

                 
Na osnovi splošne evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR št. 2016/679), 5.člen, mora šola pridobiti soglasje za 
uporabo osebnih podatkov, in sicer EMŠO številke učenca za kreiranje prijave AAI za delo s programi akademske mreže 
ARNES, ki jih šola uporablja: omrežje EDUROAM, Arnesov splet, uporaba Office-a 365, prijava na kolesarski krožek in kolesarski 
izpit na SIO portalu, spletne učilnice SIO.  
 
S podpisom soglašam,  
da se EMŠO številka mojega otroka uporabi za kreiranje prijave AAI na akademski mreži ARNES          DA                NE                                                    
 
                                         _______________________________________  
                                  
  V _________________, dne________________    Podpis staršev, skrbnika ali zakonitega zastopnika 

                                                                                                                                                   
 


