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Številka: 900-6/2021-23 

Datum: 1. 9. 2021 

 

Spoštovani starši! 

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki za namene izobraževanja in izpopolnjevanja 

učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela 

obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov v obsegu, kot ga določa 95. 

člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).  

 

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so bili/bodo zbrani osebni podatki, šola 

uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le 

toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki 

zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola 

osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, 

razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.  

 

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih 

podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas 

vljudno prosimo, da preberete spodnje soglasje »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam 

dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznem  namenu 

obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, 

obkrožite NE. 

 

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene 

namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete 

s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, Šmartno 

ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki.  

 

 

 

                                           Ravnatelj 

                                                                                        Bojan Juras 
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SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV 

 

Starši/skrbniki ____________________________ učenca/učenke ___________________________, 

   (ime in priimek)                                                                                                              (ime in priimek) 

 ki v šolskem letu 2021/2022 obiskuje _________ razred se strinjam:                                                                      

 da šola z mano komunicira tudi po telefonu; DA NE 

 da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu; DA NE 

 da šola objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih 
publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole  za namen  obveščanja 
učencev in javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu; 

DA NE 

 da šola objavi in razstavi priznanja, nagrade in rezultate učenca, dosežene na 
tekmovanjih v zvezi s šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni 
strani, v prostorih šole za namen  obveščanja učencev in javnosti o učnem 
procesu in dosežkih učencev šole; 

DA NE 

 da učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki 
ne zahtevajo podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka 
ipd. in določljivost učenca omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih 
raziskav, mnenj …; 

DA NE 

 da je na spletni strani šole, v šolski publikaciji lahko objavljena skupinska 
fotografija oddelka, na kateri je tudi moj otrok, ali posamična fotografija učenca 
iz dogodkov življenja in dela v šoli za potrebe predstavitve šole; 

DA NE 

 da učenec lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in 
drugih filmov / oddaj, ki jih  občasno snemamo ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in 
TV hiše; 

DA NE 

 da na občinski proslavi, ki jo ob državnih praznikih organizira šola, sodelujejo 
učenci, vključno s fotografiranjem in objavo dogodka; 

DA NE 

 da šola pridobi in za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in 
morfoloških značilnostih učencev (Športnovzgojni karton, Zlati sonček), 
ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti, ki jo vodi šola skladno s 3. točko 
prvega odstavka 95. člena ZOsn, dalje obdeluje: 

DA NE 

 podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se 
nanašajo na telesno višino, telesno težo, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno 
moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično 
vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v 
submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju; 

DA NE 

 da učenec po potrebi obiskuje dopolnilni in/ali dodatni pouk DA NE 

 da učenec po potrebi oz. na predlog učitelja obiskuje individualno oz. skupinsko 
dodatno učno pomoč 

DA NE 
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 da šola (svetovalna služba v šoli) za namen nudenja pomoči in svetovanja 

učencu pridobi in obdeluje podatke, anamneze in strokovna mnenja različnih 

institucij z namenom svetovanja in pomoči pri razreševanju osebnih stisk, učnih 

težav ter vedenjskih težav, pri svetovalnem delu z učenci s posebnimi 

potrebami, pri pridobivanju, koordiniranju in izvajanju dodatne strokovne 

pomoči, pri reševanju socialno ekonomskih stisk učencev; 

DA   NE 

 da šola lahko objavi intervjuje z učencem, objave rezultatov od razrednih do 
mednarodnih tekmovanj in natečajev (časniki, revije, spletne novice) ;          

DA NE 

 da šola lahko posreduje podatke dobrodelnima organizacijama Rdeči križ 
Slovenije OE Velenje in KARITAS, v namene pomoči socialno ogroženim 
otrokom;  

DA NE 

 da šola lahko posreduje podatke Zdravstvenemu domu Velenje in Zdravstveni 
postaji Šmartno ob Paki za namen rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov, 
ki jih za osnovnošolce določa zakon; 

DA NE 

 da šola lahko posreduje podatke pogodbenemu prevozniku za potrebe šolskih 
prevozov; 

DA NE 

 da šola lahko posreduje podatke organizatorjem šole v naravi, taborov, 
smučarskega in plavalnega tečaja za potrebe izvedbe teh dejavnosti. 
 

DA NE 

 
Osebni podatki, ki jih bo šola javno predstavila, po naravi, vsebini in namenu ne posegajo bistveno v 
zasebnost posameznika, v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08). 
 
Seznanjen/a sem: 
 

 da soglasje velja za šolsko leto 2021/2022;  

 da bo osnovna šola podatke, posnetke in drugo hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov in zbiranje in varstvo osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja; 

 s pravico, da lahko soglasje kadar koli prekličem. 

                                                                                                  
 
Kraj in datum: _________________________________ 
 
Podpis staršev: _________________________________ 

Rok za oddajo soglasja: 3. 9. 2021 
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