JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, Šolska pot 5, 1433 Radeče
tel.: 03 56 80 100

e-pošta : tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Izjava,
ki se nanaša na primer nezgode, poškodbe ali bolezni otroka v šoli
Javni zavod Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče (v nadaljevanju šola), želi poskrbeti za
učinkovito zdravstveno varstvo vašega otroka v času pouka in drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti,
zato vas vljudno prosimo, da izpolnite izjavo v nadaljevanju.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spodaj podpisani/-a __________________________________________, starš oziroma skrbnik otroka
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka)

______________________________________________ iz ____________ razreda, v primeru nenadnega
(ime in priimek učenca/-ke)

obolenja ali poškodbe v času pouka in drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti (ustrezno obkrožite):
1. dajem izrecno soglasje, da uslužbenci šole mojega otroka ustrezno oskrbijo s prvo

pomočjo, oziroma ga, če je to mogoče, v spremstvu strokovnega delavca odpeljejo
v zdravstveno ustanovo in me o tem obvestijo na telefonsko številko za nujna sporočila,
ki jo šola vodi v zbirki podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših.
DA

/

NE

oziroma
2. sprejemam odgovornost, da bom po telefonskem klicu s strani uslužbencev šole na

telefonsko številko za nujna sporočila, ki jo šola vodi v zbirki podatkov o učencih,
vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših, svojega otroka nemudoma sam/-a, brez
predhodnega posredovanja s strani uslužbencev šole, odpeljal/-a k zdravniku.
DA

/

NE

S svojim podpisom na koncu izjave potrjujem, da sem seznanjen/-a s tem, da šola vodi interno Evidenco soglasij za
zdravstveno oskrbo, kjer hrani osebne podatke, ki sem jih zgoraj prostovoljno navedel/-a. Šola se zavezuje, da bo zgoraj
vpisane podatke, obravnavala skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno v obsegu
in za namen za katerega so bili zbrani na podlagi vaše izrecne volje. Podatki se bodo hranili do izteka tekočega šolskega
leta. Vaše soglasje lahko kadar koli prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo, na način, da na nas naslovite pisni
zahtevek za preklic soglasja in sicer na naslov Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče ali nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov tajnistvo.osljra@guest.arnes.si. Preklic soglasja ne vpliva na
zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem.

Radeče, dne: ................................

Podpis starša oz. skrbnika: …....................................

Hvala za sodelovanje.

