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         Slovenske Konjice, 16.4.2020 

 

 

Zadeva: Varstvo osebnih podatkov v času izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah  

 

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se je v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih na podlagi odloka Vlade RS in odredbe ministrstva za zdravje, začasno, od 16.3.2020 pa 
do preklica, prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost. Pouk se od tega dne dalje nadaljuje 
kot izobraževanje na daljavo v času izrednih razmer.  

Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče, smo v programih mladine in odraslih organizirali pouk, 
od tega dne dalje organizirali kot pouk na daljavo v izrednih razmerah ob uporabi vrste spletnih orodij 
in prilagoditev. Pri tem se opiramo na dosedanje izkušnje in poznavanje dela s spletnimi orodji (kot 
npr. spletne učilnice, spletišča za razlage in pošiljanje materiala za pouk in povratne informacije, 
video konference in podobno) ter sledimo navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Republiškega izpitnega centra ter 
mnenjem Informacijske pooblaščenke in podobno. 

Za zagotavljanje prave podlage za ocenjevanje smo sprejeli  pravila ocenjevanja na Šolskem centru, 
kjer omogočajo dodatne načine ocenjevanja znanja ter kompetenc, ki so pri izobraževanju na 
daljavo, prilagojeni mediju, v katerem izobraževanje poteka. Navodila se s strani  nacionalnih 
institucij se še spreminjajo, nadgrajujejo in na enak način jih nadgrajujemo oz. uporabljamo tudi na 
Šolskem centru. V primeru, da bo pristojno ministrstvo zavzelo poenotena navodila, jih bomo 
dodatno upoštevali.   

Glede varstva osebnih podatkov, s katerimi se pri delu srečujemo, smo vsi zaposleni pravno 
zavezani za varovanje osebnih podatkov. Proces izobraževanja na daljavo je zasnovan na način, 
da od dijakov in zaposlenih zahteva uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, pri čemer prihaja 
tudi do stika in obdelave osebnih podatkov. Dijaki  namreč pri izobraževanju na daljavo  in pri 
preverjanju znanja uporabljajo različna orodja za spletno komuniciranje, med drugim tudi orodja s 
funkcijo video klica in sorodne oblike sodelovanja, ali pa morajo dijaki po navodilu učitelja 
posneti/slikati izpolnjevanje dane naloge in posnetek posredovati učitelju. 

V času izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah, delujemo kot v mnenju informacijske 
pooblaščenke, ki je objavljeno na naslovu: 

 https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1479 (Izobraževanje na 
daljavo in varstvo osebnih podatkov, 6.4.2020).  

Iz mnenja je razvidno, da privolitev/soglasje  posameznika (oziroma zakonitega zastopnika otroka) 
za namene izvajanja izobraževanja na daljavo oz. preverjanja znanja ni ustrezna oziroma primerna 
pravna podlaga, po kateri naj bi takšna obdelava osebnih podatkov potekala. Bistveno je namreč, 
da gre pri izobraževanju na daljavo oz. preverjanju znanja za izvajanje javnopravne naloge 
izobraževalne ustanove in ne za aktivnosti, za katere lahko starši kot zakoniti zastopniki otrok podajo 
svobodno privolitev – kot jo že tradicionalno podajo na začetku šolskega leta na pripravljenem 
obrazcu (denimo za objavo fotografij ipd.). 

Za obdelavo osebnih podatkov dijakov v spletnem okolju v trenutnih izrednih razmerah, ko poteka 
izobraževanje na daljavo, je  edina ustrezna pravna podlaga 6(1)(c) Splošne uredbe, saj je obdelava 
potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. Zakonsko obveznost sicer 
široko opredeljujejo zakoni s področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, med 
drugim Zakon o gimnazijah  ter Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki določajo 
obveznost šol, da zagotavljajo predvidene oblike izobraževanja, ter dolžnost učencev in dijakov, da 
izpolnjujejo svoje šolske obveznosti. 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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Glede na navedeno  torej pridobivanje posebnega soglasja /privolitve dijakov oz njihovih zakonitih 
zastopnikov  v danih  izjemnih okoliščinah ni predvideno. 

Ob tem poudarjamo, da naša šola kot upravljalec podatkov upošteva  tudi načelo najmanjšega 
obsega podatkov, po katerem se ne sme obdelovati več osebnih podatkov, kot je nujno potrebno za 
izvedbo izobraževalnega procesa (načelo minimizacije osebnih podatkov). Šola oziroma posamezen 
učitelj namreč izpolnjevanje nalog preverja na način, ki najmanj poseže v pravico do varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti dijaka. Slednje je razvidno tudi iz tega, da se preverjanje znanja izvaja na 
način, da so, če potrebno kamere usmerjene v  pisni izdelek, kamere se praviloma uporabljajo za 
ogled slike »v živo«, tj.  brez priklopljenega snemalnika.  

Upravljalec  pridobljenih posnetkov izdelkov, gradiv in drugo potrebno (v nadaljevanju gradivo) za 
potrebe poteka izobraževanja na daljavo  v izrednih razmerah je ŠC Slovenke Konjice- Zreče.  

Na ta način morebitno pridobljeno gradivo je sestavni del šolske dokumentacije in se hrani na način 
v rokih, ki so predpisani v Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 30/18 in 70/19). Videoposnetki neposrednega snemanja pisanja pisnega preverjanja oz. 
ocenjevanja trenutno niso predvideni. V primeru drugačnih navodil oz. prilagoditev zakonskih osnov 
v času izrednih razmer, bomo postopali v skladu z navodili.  

 
mag. Jasmina Mihelak Zupančič 

                                                                                                     ravnateljica-direktorica 
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