
  

SOGLASJE STARŠEV 
 

 

 

 

 

Podpisano soglasje velja do preklica in se hrani 1 leto po izpisu otroka iz vrtca. 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                          Podpis obeh staršev oz. skrbnikov: 

 

 

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

 

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

                   

 

 

Podpisana starša ___________________________________________________ 

otroka __________________________________ soglašava z: 

 

Obkroži: 

a) dovoljujemo, da se otrok udeleži izletov z avtobusom ali vlakom (otroci, ki so starejši od 

3 let) 

  DA                       NE 

b) dovoljujemo, da otrok sodeluje na kulturnih prireditvah v vrtcu in izven njega   DA                       NE 

c) dovoljujemo, da je otrok lahko fotografiran za:  

kroniko vrtca:                                                                                              

oglasno desko za starše:                                                                              

objavo v  časopisu in na spletni strani:                                                        

predstavitev vzg. dela v vrtcu in izven njega:                                              

 

   DA                      NE 

   DA                      NE 

   DA                      NE 

   DA                      NE 

č) dovoljujemo, da strokovne delavke v vrtcu mojega otroka lahko snemajo pri igri in delu 

v vrtcu:  

v študijske namene v vrtcu:                                                                           

v študijske namene izven vrtcev:                                                                   

za predstavitev na rod. sestanku:                                                                   

 

 

   DA                      NE 

   DA                      NE 

   DA                      NE 

d) dovoljujemo, da ga snemajo zunanji snemalci (mediji, fotografi):                   DA                      NE 

e) strokovni delavki v vrtcu dovoljujemo pregled lasišča v primeru pojava ušivosti v vrtcu 

ter, da me v primeru pojava ušivosti pri mojem otroku o tem takoj obvesti, da doma 

ukrepamo v skladu z navodili, 

    

   DA                      NE 

f) dovoljujemo,  da v izrednih nujnih primerih (visoka TT, hude bolečine, padec v nezavest 

in več ur nihče ne more po bolnega otroka) strokovna delavka otroka odpelje v najbližji 

Zdravstveni dom oziroma pokliče 112. 

 

   DA                      NE 

g) smo seznanjeni s tem, da se v vrtcu po pravilu ne uporablja/daje nobenih zdravil. Sami 

smo dolžni poskrbeti za uporabo zaščitne kreme v vročih poletnih dneh, varovalne kreme 

ob nižjih zunanjih temperaturah in repelenta proti klopom. Za zdravila, ki jih zaradi 

znane kronične bolezni moj otrok potrebuje vsakodnevno (tudi v času bivanja v vrtcu) 

ali bi jih potreboval ob nujnem stanju (alergične reakcije, epilepsija, vročinski krči…), 

moram pri strokovni delavki predložiti zdravniško potrdilo in navodilo o uporabi 

zdravila. Zdravilo se strokovni delavki izroči v originalni embalaži z označenim rokom 

uporabe. Kot starši moramo biti dosegljivi po telefonu za dodatne informacije.  

 

 

 

   DA                      NE 


