Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe
tel.: 04 59 51 100; fax.: 04 59 51 110
davčna št.: 57553629

e-mail: tajnistvo@oskrize.si
www.oskrize.si

Datum: 21. 10. 2019
Št.: 900-2/2019/7

ZAPISNIK
dopisne seje sveta staršev
10. 10. 2019 je predsednica Sveta staršev Osnovne šole Križe ga. Alenka Golmajer Terziev
članom sveta staršev preko elektronske pošte posredovali naslednje sporočilo:
»Pozdravljeni,
Hvala vsem za vaš hiter odziv, hvala Miran za poizvedbo pri e-asistentu.
Če povzamem na kratko, naša dopisovanja in odgovor e-asistenta:




Strinjamo se, da naj bi tudi v prihodnje komunikacija med starši enega oddelka potekala preko
e-asistenta
Na e-asistentu že iščejo oz. delajo na tem, da omogočijo programsko rešitev, ki bo v skladu z
zakonodajo glede varstva osebnih podatkov
Kdaj bo komunikacija med starši preko e-asistenta ponovno mogoča, še ni znano. Do takrat
moramo starši med seboj komunicirati preko elektronske pošte oz. kako drugače.

Predlagam, da šola preko e-asistenta pošlje vsem staršem naslednje obvestilo:
Spoštovani starši,
Zaradi neusklajenosti sistema z zakonodajo glede varstva osebnih podatkov, je žal do
nadaljnjega komunikacija preko e-asistenta med starši enega oddelka onemogočena. Na easistentu pripravljajo ustrezno rešitev, ni pa še znano, kdaj bo komunikacija ponovno možna.
Prosimo vas, da do nadaljnjega s predstavnikom vašega oddelka v svetu staršev OŠ
Križe, komunicirate po e-pošti oz. po drugih kanalih.
Lep pozdrav
Svet staršev OŠ Križe
predsednica Alenka Golmajer Terziev
Dajem na glasovanje do 17.10.
Lep pozdrav

Alenka Golmajer Terziev«

Do 17. 10. 2019 smo prejeli 15 soglasij, 3 člani se niso odzvali.
Svet staršev je z večino glasov (15 za) sprejel naslednji
SKLEP:
Šola preko e-asistenta pošlje vsem staršem naslednje obvestilo:
Spoštovani starši,
Zaradi neusklajenosti sistema z zakonodajo glede varstva osebnih podatkov, je žal do
nadaljnjega komunikacija preko e-asistenta med starši enega oddelka onemogočena. Na easistentu pripravljajo ustrezno rešitev, ni pa še znano, kdaj bo komunikacija ponovno možna.
Prosimo vas, da do nadaljnjega s predstavnikom vašega oddelka v svetu staršev OŠ
Križe, komunicirate po e-pošti oz. po drugih kanalih.
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