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IZJAVA O SPREMSTVU OTROKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

V skladu s sedmim odstavkom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa morajo imeti otroci na 

poti v vrtec in domov spremstvo polnoletne osebe. Lahko pa otroke v vrtec in domov spremljajo tudi 

otroci, starejši od 10 let ali mladoletniki, če tako dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.   

 

Spodaj podpisani(a) __________________________________________ (ime in priimek matere, 

očeta, skrbnika ali rejnika) izjavljam, da bodo otroka ___________________________________ (ime 

in priimek otroka) v vrtec in iz vrtca v šolskem letu 2021/2022 spremljale sledeče osebe: 

ime in priimek: ______________________________ telefon:  __________________ 

ime in priimek: ______________________________ telefon:  __________________ 

ime in priimek: ______________________________ telefon:  __________________ 

ime in priimek: ______________________________ telefon:  __________________ 

 

(Navedite ime in priimek osebe, ki bo spremljala otroka, in njeno telefonsko številko, na kateri je  

dosegljiva. Če bo otroka spremljal tudi otrok, starejši od 10 let ali mladoletnik, navedite tudi njegovo 

starost.) 

Seznanjen(a) sem, da: 

- bo vrtec pridobljene podatke hranili in obdelovali v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov in predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva; 

- bo vrtec navedene podatke uporabil izključno za namen spremstva otroka ter jih bo hranil do konca 
šolskega leta oz. do izpisa otroka iz vrtca; 

- moram vsako spremembo nemudoma sporočiti strokovnim delavkam ali vodstvu vrtca; 

- lahko izjavo kadarkoli spremenim, dopolnim ali pisno prekličem pri strokovnih delavkah ali vodstvu 
vrtca. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.  

 

V ___________________, dne____________                       Podpis očeta, matere, skrbnika ali rejnika: 

        _______________________________ 
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NYILATKOZAT A GYERMEKET ÓVODÁBA ÉS ÓVODÁBÓL HAZA KÍSÉRŐ SZEMÉLYEKRŐL A 

2021/2022-ES TANÉVRE 

 
A közúti közlekedésről szóló törvény 87. szakasza hetedik bekezdésével összhangban a gyermekek az 
óvodába és az óvodából haza vezető utat nagykorú kíséretében tehetik meg. A gyermekeket az 
óvodába vagy onnét haza 10 évnél idősebb gyermek vagy kiskorú személy is kísérheti, amennyiben 
ezt a gyermek szülei, gyámjai vagy nevelőszülei engedélyezik. 
 

Alulírott ___________________________ (anya, apa, gyám vagy nevelőszülő vezeték- és utóneve) 

kijelentem, hogy ___________________________ (a gyermek vezeték- és utóneve) a 2021/22-es 

tanévben az alábbi személyek kíséretében érkezik az óvodába, illetve távozik az óvodából:  

vezeték- és utónév: ________________________ telefonszám:  __________________ 

vezeték- és utónév: ________________________ telefonszám:  __________________ 

vezeték- és utónév: ________________________ telefonszám:  __________________ 

vezeték- és utónév: ________________________ telefonszám:  __________________ 

 

(Tüntesse fel azon személy vezeték- és utónevét, aki a gyermeket kísérni fogja és a telefonszámot, 

amelyen elérhető. Amennyiben a gyermeket 10 évnél idősebb gyermek vagy fiatalkorú személy is 

kísérni fogja, tüntesse fel annak életkorát.) 

 
 
Tudomásom van róla, hogy: 
- az óvoda a kapott adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal, valamint a 
dokumentumok és archív adatok védelmére vonatkozó előírásokkal összhangban tárolja és dolgozza 
fel; 
 
- az óvoda a feltüntetett adatokat kizárólag a gyermek óvodába és óvodából haza kísérése céljára 
használja fel, és a tanév végéig, illetve a gyermek óvodából való kiíratásáig tárolja; 
 
- minden változást haladéktalanul jelentenem kell az óvónőknek vagy az óvoda vezetőségének; 
 
- a nyilatkozatot bármikor módosíthatom, kiegészíthetem vagy írásban visszavonhatom az óvónőknél 
vagy az óvoda vezetőségénél. A beleegyezés visszavonása nincs kihatással a visszavonás előtti 
adatfeldolgozás törvényességére.  
 

 

Hely és dátum ____________________ 

Apa, anya, gyám vagy nevelőszülő aláírása: 

_______________________________ 

 


