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SOGLASJE O UDELEŽBI PRI DEJAVNOSTIH VRTCA IN PREVOZIH OTROK  

 

Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek) 

mati/oče/skrbnik/rejnik otroka __________________________________ (ime in priimek 

otroka), ki obiskuje program predšolske vzgoje v Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda, s to izjavo 

soglašam ali ne soglašam (ustrezno označite z DA ali NE): 

 

• da se moj otrok udeležuje raznih obogatitvenih in drugih dejavnosti v 

programu predšolske vzgoje, kulturnih ter ostalih prireditev, ki jih vrtec 

organizira in izvaja v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca, Letnim 

delovnim načrtom enote ter Letnim delovnim načrtom strokovnega delavca 

in se jih otroci udeležujejo v prostorih vrtca in tudi izven njega, s katerimi so 

starši seznanjeni preko spletne strani vrtca, na roditeljskih sestankih ali s 

strani strokovnih delavcev vrtca. 

 

DA NE 

• da se izvajajo prevozi otroka, za namen izvajanja programa iz Letnega 

delovnega načrta vrtca, Letnega delovnega načrta enote in Letnega 

delovnega načrta strokovnega delavca.  

DA NE 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seznanjen/a sem: 

- da bo vrtec pridobljene podatke hranil in obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov in predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva; 

- da soglasje velja za celotno obdobje vključenosti otroka v vrtec oz. do izpisa otroka iz vrtca ali 

pisnega preklica in se hrani v evidenci vključenih otrok; 

- da lahko soglasje kadarkoli pisno prekličem pri svetovalni delavki oziroma vodstvu vrtca. 

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost izvajanja, na podlagi privolitve pred njenim preklicem.  

 
 
 

V_______________ , dne ____________                  
 

     Podpis 
staršev/skrbnikov/rejnikov 
___________________________ 
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BELEEGYEZÉS AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ ÉS A GYERMEKEK 

SZÁLLÍTÁSÁRÓL  

 

Alulírott______________________________(vezeték- és utónév), a Lendvai Óvoda 

iskoláskor előtti programját látogató _______________________________  

(gyermek vezeték- és utóneve) gyermek anyja/apja/gyámja/nevelőszülője, ezzel a 

nyilatkozattal engedélyezem vagy nem engedélyezem (karikázza be az IGEN vagy a NEM 

szót): 

 

• hogy gyermekem részt vegyen az óvoda programjába tartozó gazdagító, 

kiegészítő és egyéb tevékenységekben, a kulturális és egyéb 

rendezvényeken, melyeket az Óvoda éves munkatervével, az Óvodai tagozat 

éves munkatervével és az Óvodapedagógus éves munkatervével 

összhangban szervez és kivitelez, amelyeken a gyermekek az óvoda 

helyiségeiben és azokon kívül vesznek részt, és amelyekről a szülők az óvoda 

honlapjáról, a szülői értekezleteken vagy az óvodapedagógusoktól 

értesülnek. 

 

IGEN NEM 

• hogy az Óvoda éves munkaterve, az Óvodai tagozatok éves munkaterve és 

az Óvodapedagógus éves munkaterve kivitelezése céljából szállítsák a 

gyermekemet.  

IGEN NEM 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; 

- a beleegyezést a beíratott gyermekek nyilvántartásában tároljuk, a gyermek óvadából való 

kiíratásáig érvényes, illetve írásos visszavonásáig; 

- a beleegyezést írásban bármikor visszavonhatom az óvodai szaktanácsadónál vagy az óvoda 

vezetőségénél. A beleegyezés visszavonása nincs kihatással a visszavonás előtti 

adatfeldolgozás törvényességére. 

 
 

Hely és dátum: _____________________        
 
           

 Szülő/gyám/nevelőszülő aláírása: 
 

___________________________ 


