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

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

PRIJAVNICA
za varstvo vozačev za šolsko leto 2019/2020
Prosimo vas, da podpisano in izpolnjeno prijavnico vrnete razredniku/-čarki do petka, 6. 9. 2019.
Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče (v nadaljevanju
šola), organizira varstvo vozačev. Starši oz. skrbniki učenca/-ko prostovoljno vključijo v varstvo
vozačev s prijavnico in v okviru pravil, ki jih določi šola in so zapisana v nadaljevanju te prijavnice.
Varstvo vozačev se prične takoj po pouku in ostalih dejavnostih v šoli. Učenci vozači odidejo
domov s prvim organiziranim prevozom. Prisotnost v varstvu vozačev bo preverjal dežurni učitelj,
razrednik pa bo starše obvestil o izostanku iz varstva vozačev.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

*IZPOLNITE, ČE ŽELITE SVOJEGA OTROKA PRIJAVITI V VARSTVO VOZAČEV

Podpisani/-a ______________________________________________, prijavljam svojega
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka)

otroka _________________________________________, ki obiskuje __________ razred, v
(ime in priimek učenca/-ke)

(navedba razreda)

varstvo vozačev, kjer bo (obkrožite ustrezne ure in urnik):






v ponedeljek:
v torek:
v sredo:
v četrtek:
v petek:

5. (A B)
5. (A B)
5. (A B)
5. (A B)
5. (A B)

6. (A B)
6. (A B)
6. (A B)
6. (A B)
6. (A B)

7. (A B) šolsko uro
7. (A B) šolsko uro
7. (A B) šolsko uro
7. (A B) šolsko uro
7. (A B) šolsko uro

Izrecno soglašam s tem, da šola vpisane podatke uporabi za namen prijave mojega
otroka v varstvo vozačev, ki je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po pouku oz. drugih
dejavnostih do prevoza domov potrebujejo varstvo za šolsko leto 2019/2020 (obkrožite).

DA / NE
S svojim podpisom na koncu prijavnice potrjujem, da sem seznanjen/-a s tem, da šola vodi interno
Evidenco o prijavah v varstvo vozačev za tekoče šolsko leto, 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

*IZPOLNITE, ČE SVOJEGA OTROKA NE ŽELITE PRIJAVITI V VARSTVO VOZAČEV

Podpisani/-a ________________________________________________, izrecno prevzemam
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka)

odgovornost, da moj otrok ____________________________________, ki obiskuje ____________
(ime in priimek učenca/-ke)

PRAVILA VEDENJA V VARSTVU VOZAČEV










Po končanem pouku in ostalih dejavnostih (interesna dejavnost, dopolnilni, dodatni pouk) je
do prvega organiziranega prevoza za učence organizirano varstvo vozačev od 6. do 9.
razreda (učilnica varovanja). Učenci se ne sprehajajo prosto po šoli ali v okolici šole.
Pri varstvu vozačev učenci lahko berejo, se igrajo družabne igre, naredijo domačo nalogo
in se pogovarjajo s sošolci.
Ko učenci odhajajo od varstva vozačev, za seboj pospravijo (stole, mize, igre).
Pet (5) minut pred odhodom kombija ali avtobusa odidejo na avtobusno postajo.
Zapuščanje šole v času do prvega organiziranega prevoza je dovoljeno samo s pisnim
dovoljenjem, na katerem je dobro viden datum in podpis starša oz. skrbnika, in ki ga morajo
učenci izročiti učitelju v varstvu pred odhodom iz šole.
Učenci vozači, ki čakajo na prevoz, morajo takoj po končanem pouku-kosilu oditi v učilnico
varovanja, kjer poteka organizirano varstvo pod vodstvom učitelja.
Učenci, ki v času varstva obiščejo šolsko knjižnico, to sporočijo dežurnemu učitelju in se morajo
vsaj deset (10) minut pred odhodom njihovega kombija ali avtobusa vrniti k dežurnemu učitelju.

(navedba razreda)

razred, ne bo obiskoval varstva vozačev, AMPAK BO TAKOJ PO POUKU ZAPUSTIL ŠOLO IN
SE NE BO ZADRŽEVAL V NJENI OKOLICI.

S svojim podpisom na koncu prijavnice se strinjam, da šola vodi evidenco o tem, da izrecno
prevzemam odgovornost, da bo moj otrok takoj po pouku oz. drugih dejavnostih zapustil šolo in se
ne bo zadrževal v njeni okolici.

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

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

