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PODATKI O STARSIH OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
Soglasje starsev oziroma zakonitih zastopnikov
Soglaiam, da;ala vodievidenco mojih osebnih podatkov, navedenih v tej prijavi. Uporabljalijih sme 2a to, da me obveEia o vpisu
in izobra2ovanju nojega otrcka oziroma varovanca, in sicer od iztoiitve le ptijave iolido konianega vpisnega paslopka ozioma do
konca aalskega leta ati izpisa iz iole. Obvezujem se, da bom iali pisno sporaiil-a vsako spremembo navedenih podalkov.
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Priloge o izpolnjevanju pogojev za vp
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a)
b)
c)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Podatke vpisite z VELlKllVlTlSKANlNrl aRKAI\4t, Stevilke pa z arabskimi Slevilkami (0 1

1.-2.

3.
4,
5.
6.
7.-8.

23456789).

Vpisite svoje pravo ime in ne pomanjievalnic ali ljubkovaln h imen
Vpisite dan, mesec in leto rojstva.
Bazlodno vplsite ulico

al kraj stalnega

bivaliS6a in hisno atev lko kler ste stalno prijavljeni (npr. PreBernova 7 ali Gornje Dovie 4).

Vpisile postno Stevilko in ime kraja, na katerega se postna Stevilka nanasa
NapiSite ime in sedeZ srednje !ole, na katero se vpisujete.
Vpisite vrsto in lme izobra:evalnega programa, po kaleren se boste izobrazevali ter nazlv poklicne/slrokovne izobrazbe.
V okence vpisite leinik, v katerega se vpisujele.
Za programe gimnazija, klasidna gimnazija, tehniika gimnazlja, ekonomska g mnazija in umetniska gimnaziia vlstico za naziv
poklicno oziroma strokovne izobrazbe pre6rtajte.
Ce ima izobrazevalni program izbirne predmete, navedite, za katere izbirne predmete ste se odlodili.
10.-15. Podalke vpiSeta eden ali oba starsa oziroma zakonita zaslopnika. S podpisom soglasja Soli dovolita uporabo navedenih
podatkov in omogo6ita medsebojno sodelovanie.

9.

lzpolnjeno vpisnico podpiseta eden ali oba slaria oziroma zakonita zastopnika in dijak.
Dijak prilozi k vpisnioi dokumente, s katerim dokazuje, da izpolnjuje pogoje za vpis, npr. lotno spridevalo, de se vpisuje na drugo
5olo.

Potrdilo izda iola dllaku ob preiemu vpisnice, Pred izdaio potrdila odgovoma oseba prever:, 6e dllak izpolniuie vse pogoje
vpis in de ie priloiil vsa dokazila, ki jih je navedel v prilogi.
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ClJ VEGOVA
PRIVOLITEV K VODENJU EVIDENC
Sola VEGOVA Ljubljana potrebuje za nemoten potek dela razliane osebne podatke di.jakov, ki jih lahko zbiramo
in obdelujemo le z vaio privolitvijo, zato vas vljudno prosimo, da podpiiete to izjavo.
Pri tem Sola ravna skladno z 42. ilenom Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, it. 1/07), s 86. dlenom Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraZevanju (Ur. L RS, a|.79/2006) in upo5teva dolodila Sploine uredbe o varstvu

osebnih pod atkov.

Podatke bodo strokovni delavci Sole uporabljali izkl.judno za potrebe in v dobro dijaka, npr. za spremljanje
njegovega napredovanja, za svetovanje in obveidanje v nujnih primerih. Potrebni so za nadrtovan.je Solskega
dela, analize in primerjave. Osebne podatke bomo uporabllali in hranili skladno z navedenima zakonoma in
uredbo le toliko tasa, dokler je to potrebno, da bi dosegli namen, zaradi katerega so se zbirali in uporabllali.

IZJAVA
S podpisom soglasamo z zbiranjem podatkov na Vegovi Ljubuana v namene, zapisane po alinejah, do konca
Solskega leta oz. do pisnega preklica (izbrisa), in sicer (obkro:ite):

.

da v tekodem Solskem letu pedagoiki delavci Sole uporabljajo posredovane kontaktne podatke stariev za
obveidanje o dijakovem udnem uspehu in osebnostnem razvojuj to pomeni, da imajo starii vpogled v
redovalnico, dnevnik in osebni list in so seznan.ieni z dilakovimi uspehi, pohvalami, nagradami in morebitnimi
izreaenimi vzBojnimi ukrepij starii imajo tudi pravico vpogleda v dijakove radunovodske in druge podatke, ki se
na naiajo na njegovo iolanje;
NE

. da za svetovanje dijaku o vpisu, prepisu, itudiju in ob problemih, s katerimise dijak obrata na razrednika in
svetovalno sluZbo, svetovalna sluiba pridobi od dijaka in stariev ustrezne osebne podatke o dijaku (razvojna,
druiinska, socialna, iolska anamneza, ocene, teiave);
NE

.

da lahko Sola sodeluje in izmenju.je osebne podatke z zunanjimiinstitucijami, ki dljaka obravnavajo (centri za
socialno delo, zdravstvene ustanove, med drugim ZD Ljubljana za sistematske preglede dijakov, dijaiki domovi,
svetovalni centri, vzgojne posvetovalnice in podobno);
NE

.

da lahko zaposleni za obveidan.ie di.iakov uporabljajo dijakovo ime in priimek
objavljeni seznamidijakov ob vpisu, na maturi, na tekmovanjih ipd.);

v prostorih iole

(iavno

NE

.

da lahko iola dijaka fotografira za Solske namene (e-asistent) in promocljsko objavlja iolsko fotografsko,
filmsko gradivo o Solskih aktivnostih in ga arhivira;
NE

.

da

io

Datum:

a lahko anketira dijake na podrodjih, ki so v skladu z vzgojno-izobraievalno usmeritvijo 50le.

Pod pis

stariev:

