Јединствени информациони систем просвете ( ЈИСП ) је прописан Изменама
Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр. 6/2020).
Овим допунама усаглашавамо Статут школе и допуњавамо га члановима који су
везани за ЈИСП, у законском оквиру.
Измене и допуне ће бити уграђене у Статут у интегралном облику.

ПРЕДЛОГ

Основна школа
,,Мома Станојловић''
Крагујевац
Дел.бр.845/1
Датум: 26.11.2020.године

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/18– др. закони,10/2019 и 6/2020)- у даљем
тексту Закон, Школски одбор Основне школе " Мома Станојловић " у Крагујевцу на
седници одржаној дана 26.11.2020 . године, донео је
И З М Е Н Е И Д О П У Н Е С Т А Т У ТА
Основне школе " Мома Станојловић " у Крагујевцу
Статут Основне школе " Мома Станојловић " у Крагујевцу дел. бр. 505/2 од 27.06.2019.
године, мења се на следећи начин :
После члана 170. додају се нови чланови који гласе:
Члан 170а
Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) је скуп база
података и рачунарских програма, потребних за прикупљање и обраду података у
евиденцијама и регистрима,уз обезбеђивање заштите података о личности у складу са
Законом.
Школа води евиденцију о ученицима, о родитељима, односно другим законским
заступницима и о запосленима у складу са Закомом.

Уколико школа води евиденцију у електронском облику у оквиру ЈИСП-а, у складу
са законским прописима, Министарство је обрађивач података у погледу администрирања
система, чувања и заштите података.
Министарство, у оквиру ЈИСП-а води и регистре ученика, основних школа
запослених у школи, планова и програма наставе и учења.
Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, регистара, вођења, обраде, уноса,
ажурирања, доступности података који се уносе у регистре, као и врсти статистичких
извештаја на основу података из регистара, прописује министар.
Члан 170б
За потребе вођења регистра из члана 175. став 4. тачка 1) Закона и заштите
података о личности формира се Јединствени образовни број (у даљем тексту: ЈОБ) који
прати његовог носиоца кроз све нивое формалног образовања и васпитања и представља
кључ за повезивање свих података о ученику у ЈИСП-у.
ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од 16
карактера и која се додељује ученику у аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а са
подацима из евиденција које други органи воде у електронском облику у складу са
законом.
Привремени ЈОБ додељује се ученику до добијања јединственог матичног броја
грађана.
Подаци о личности обрађују се у сврху доделе ЈОБ-а ученику а могу да се обрађују
и у сврху израде статистичких извештаја на начин којим није омогућено откривање
података о личности, у складу са законом, а изузетно, подаци о личности могу да се
обрађују и у друге сврхе прописане законом.
Школа је дужна да ЈОБ лично достави детету и ученику преко родитеља, односно
другог законског заступника, у затвореној коверти и да о томе води евиденцију.
Подаци о ЈОБ-у и привременом ЈОБ-у чувају се трајно.
Начин доделе ЈОБ-а и примене мера безбедности, прописује министар.
Члан 170в
Подаци из евиденције о ученицима и о родитељима, односно другим законским
заступницима уносе се у регистар ученика преко ЈОБ-а, у складу са Законом, и то:
1) податке за одређивање идентитета ученика: ЈОБ, пол, датум, место и држава рођења,
држава и место становања;
2) податке за одређивање образовног статуса ученика: разред и одељење у који је уписан,
врста и трајање програма образовања, језик на коме се изводи образовно-васпитни рад,
матерњи језик, национална припадност (изјашњавање о националној припадности није
обавезно), изборни програми, образовање по индивидуалном образовном плану, оцене,
положени испити, похвале и награде освојене током образовања, изостанци, владање и
издате јавне исправе;
3) податке за одређивање социјалног статуса ученика: припадност социјално угроженим
категоријама становништва, услови становања и стање породице; социјални статус
родитеља, односно другог законског заступника: стечена стручна спрема, занимање и
облик запослења;
4) податке за одређивање функционалног ученика: подаци добијени на основу процене
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке коју утврђује

интерресорна комисија, односно установа и уносе се у регистар као податак о постојању
функционалних потешкоћа у домену вида, слуха, грубе или фине моторике,
интелектуалних потешкоћа, потешкоћа са комуникацијом, са понашањем и
социјализацијом.
Руковалац подацима из става 1. овог члана је Министарство.
Члан 170г
Регистар планова и програма наставе и учења представља скуп података о плану и
програму наставе и учења, назив прописа и број службеног гласила у ком је објављен,
шифри квалификације, стандарду квалификације уколико постоји, језику на којем се
настава изводи, броју ученика који похађају програм, броју ученика који су завршили
програм и остали подаци битни за праћење реализације плана и програма наставе и учења.
Подаци из регистра из става 1. овог члана су отворени подаци, јавно доступни на
интернет презентацији Министарства, у машински обрадивом облику за коришћење и
даље објављивање.
Члан 170д
Сврха обраде података о којима школа води евиденцију јесте ефикасно вођење
управних и других поступака који су у њиховој надлежности, остваривање права на
издавање јавне исправе, остваривање права на квалитетно и једнако доступно образовање
и васпитање за све ученике, праћење и унапређивање квалитета и ефективности рада
школе и запослених, праћење стања ради самовредновања школе ефикасним управљањем
евиденцијама, коришћење расположивих ресурса локалне заједнице у складу са потребама
образовања и васпитања, унапређивање сарадње и пуно укључивање родитеља ученика у
образовно-васпитни процес, као и припрема извештаја и обављање других послова из
надлежности школе.
Подаци из регистра из члана 175. став 4. Закона обрађују се у статистичке сврхе
ради обезбеђивања праћења индикатора ради спровођења статистичких истраживања и
анализа квалитета, ефикасности и ефективности система образовања и васпитања у циљу
планирања и предузимања мера образовне и уписне политике, предузимања превентивних
мера за смањење осипања ученика, као и мера у складу са потребама тржишта рада и веће
запошљивости, спровођења националних и међународних истраживања и учешћа у
компаративним и евалуационим студијама ради креирања и унапређивања политике у
области образовања и васпитања, праћења професионалног статуса и координирања и
организовања стручног усавршавања запослених, анализирања стања финансирања
система образовања; извештавање о образовним индикаторима по преузетим
међународним обавезама и учешћу у програмима Европске уније за сарадњу у области
образовања, као и ефикасно обављање других послова из надлежности Министарства.
Подаци из регистра из члана 175. став 4. Закона обрађују се и ради ефикасног
вођења управних и других поступака који су у надлежности школе.
У циљу остваривања сврхе обраде података, ЈИСП се електронски повезује са
одговарајућим евиденцијама које воде надлежни органи, а који садрже податке које
Министарство обрађује.
Подаци који се воде у евиденцијама других органа прибављају се електронским
путем и обрађују у складу са законом, на начин којим није омогућено откривање података
о личности, у складу са законом.

Члан 170ђ
Лице на које се подаци односе остварује права у складу са законом којим се уређује
заштита података о личности.
Прималац података из евиденција из члана 175. Закона може бити и државни и
други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или
другим прописима овлашћено да тражи податке, да су ти подаци неопходни за извршење
послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања, уз обезбеђивање
заштите података о личности.
Члан 170е
Школа ажурира податке у евиденцијама које води на дан настанка промене, а
најкасније 15 дана од дана промене.
Подаци из става 1. овог члана уносе се у регистре из члана 175. став 4. Закона на
дан настанка промене, а најкасније 30 дана од дана промене. *
Подаци из евиденције чувају се на начин и у роковима прописаним посебним
законом.
Подаци из регистра из чл. 178, 178а, 180б и 180в Закона чувају се трајно.
Подаци из регистра деце, ученика, одраслих и студената чувају се трајно, осим
података о социјалном и функционалном статусу ученика који се чувају пет година од
престанка образовног статуса.
Подаци из регистра из чл. 180. и 180а Закона чувају се трајно.
Члан 170ж
Школа обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података
из евиденција које води.
Министарство обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења
података у ЈИСП-у, када служба Владе не обавља послове из члана 175. став 9. Закона.
За потребе научноистраживачког рада и приликом обраде података и израде
анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим није омогућено њихово
откривање.
Мере безбедности и заштите података из евиденција и регистара прописује
министар.
Председник Школског одбора,

_______________________________
Јеленa Милојевић

Допуне Статута објављене су на огласној табли Школе 27.11.2020 године.

