
 

 

Zarządzenie nr 50/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie 

z dnia 09 listopada 2020r. 

w sprawie:  organizacji pracy w wariancie C – kształcenie zdalne  

                                 w Szkole Podstawowej Nr 6  im. Jana Pawła II w Chrzanowie  

      
 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1870, 1960) 

 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Od dnia 09 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II  w Chrzanowie, w związku z okresem 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się kształcenie zdalne dla klas I – VIII wg zasad 
określonych w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły czynności szkoły określone w przepisach dotyczących 
funkcjonowania szkoły będą podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U z 2020 r., poz. 344) lub 
za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów  - także w trybie obiegowym. Treść 
podjętej w ten sposób czynności będzie  utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny 
sposób. 

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym Librus. 
2. Odebranie wiadomości jest równoznaczne z jego zapoznaniem się.  

 

§ 3 

Traci  moc zarządzenie Nr 46/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II  w Chrzanowie  
w Chrzanowie z dnia 25 października 2020r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu obowiązywania czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

 

Agnieszka Białożyt 
Dyrektor szkoły 

                                                                 

                                 



 

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 50/2020 

                                                                                                                Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 

                                                                                                           im. Jana Pawła II  w Chrzanowie 

                                                                                                     z dnia 26 października 2020 r. 

 

Zasady organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

Zasady pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie gwarantują zachowanie 
wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, ze 
szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
 
Celem pracy w trybie zdalnym przy użyciu narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość 
jest edukacja oraz zachowanie priorytetów wychowawczych zawartych w programie wychowawczo-
profilaktycznym szkoły takich jak: wychowanie do wartości i kształtowanie właściwych postaw społecznych 
oraz bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 
 

1. W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie, dyrektor szkoły wprowadza w dniach od 
09.11.2020r. do 29.11.2020r. nauczanie na odległość dla uczniów klas 1- 8.  

2. W okresie kształcenia na odległość nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego go przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w 
przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których 
mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).  
Godziny ponadwymiarowe zrealizowane w ramach zajęć z wykorzystaniem metod oraz technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, będą wypłacane w wymiarze nie większym niż przewiduje arkusz organizacyjny na rok 
szkolny 2020/2021 i zatwierdzone aneksy do arkusza, na podstawie przedstawionej przez nauczyciela 
dokumentacji. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z 
wykorzystaniem metod  i technik kształcenia  na odległość lub innego sposobu kształcenia ustala 
dyrektor szkoły w drodze odrębnego Zarządzenia. 

3. Nauczyciele co do zasady prowadzą zajęcia na terenie szkoły. W związku z realizacją nauczania 
zdalnego nauczyciel ma prawo do korzystania z własnego sprzętu komputerowego.  

4. Nauczyciel realizujący nauczanie zdalne może zostać oddelegowany do pracy w miejscu zamieszkania 
z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie szkoły. Okres 
wykonywania pracy zdalnej może być dowolnie kształtowany przez dyrektora, który przy jego 
modyfikacji uwzględnia stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze oraz 
potrzeby organizacyjne szkoły.  

5. W przypadku realizacji nauczania zdalnego w miejscu zamieszkania nauczyciel zobowiązany jest do 
zorganizowania stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
realizowanych zajęć. Jest także zobowiązany do zachowania należytej staranności w dbaniu o mienie 
pracodawcy oraz do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i 
informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w 
tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz ich zniszczeniem. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie 
zwalnia nauczyciela  z obowiązku przestrzegania ochrony danych osobowych. 

6. Podejmowane czynności w celu realizacji podstawy programowej nauczyciele zobowiązani są planować 
zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych w formie lekcji online. 
Zaplanowane działania należy zamieścić w terminarzu w dzienniku elektronicznym. 

7. Podczas pracy zdalnej nauczyciele mają prawo modyfikować kolejność realizowania podstawy 
programowej. 



 

 

8. Nauczyciele po dokonaniu analizy programu nauczania zobowiązani są do poinformowania w formie 
elektronicznej dyrektora o ewentualnej konieczności potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu 
programów nauczania.  

9. Podstawową formą komunikacji w naszej szkole jest dziennik Librus. Uczeń oraz rodzic mają 
obowiązek sprawdzania na bieżąco zamieszczonych w dzienniku elektronicznym informacji. 

10. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami  
i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. 

11. Lekcje online będą prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z ramowym podziałem godzin i będą 
trwały 45minut z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych. (W trakcie jednej jednostki zajęć,  
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  uczeń nie może korzystać z monitora dłużej niż 30 
minut, przy zachowaniu obowiązującego czasu trwania zajęć). Zajęcia będą  prowadzone w aplikacji 
Teams w programie OFFICE 365.  

12. Podstawowym sposobem przesyłania materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań jest: 
a) dziennik elektroniczny, a pliki przesyłane są poprzez zakładkę: zadania domowe; 
b) aplikacja Teams 

13. Nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie przez uczniów zadanych prac drogą elektroniczną,  
z zastrzeżeniem, że czas wyznaczony na wykonanie i odesłanie do nauczyciela zadanej pracy musi być 
na tyle długi, aby uwzględniał m.in. ewentualnie występujące trudności techniczne, takie jak brak 
dostępu w danym czasie do komputera, brak Internetu, itp. 

14. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mają możliwości realizacji zajęć online w 
miejscu zamieszkania, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole lub umożliwi się uczniowi realizację 
zajęć z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

15. Po ustaleniu dotyczącym tygodniowego zakresu treści nauczania zajęć wynikających  
z ramowych planów nauczania,  dyrektor,  uwzględniając realizację zajęć z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość oraz możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, może 
zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez szkołę  działalności 
opiekuńczo-wychowawczej. 

16.  Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani się do odpowiedniego doboru wykonywanych 
ćwiczeń i innych form aktywności fizycznej do warunków domowych ucznia w celu zapewnienia jego 
bezpieczeństwa. 

17. Nauczycieli obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy. WYŁĄCZNIE w tym przedziale czasowym 
nauczyciel przeprowadza lekcje, wpisuje oceny do dziennika, prowadzi korespondencję z uczniami  
i rodzicami.  

18. Nauczanie indywidualne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
współorganizujące kształcenie z uczniami z Aspergerm i zajęcia rewalidacyjne są  realizowane online z 
wykorzystaniem MS Teams. 

19. Szkoła zapewnia możliwość konsultacji online z nauczycielem prowadzącym zajęcia: 
a) dla uczniów podczas zajęć w czasie wyznaczonym na pracę samodzielną uczniów, nauczyciel 
pozostaje w gotowości do dyspozycji uczniów i w razie potrzeby zgłoszonej przez uczniów ( ustala formę 
konsultacji i wspomaga ich w pracy samodzielnej).  
b) dla rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem dni otwartych i zebrań z rodzicami. 

20. Podczas pracy szkoły w trybie zdalnym nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania zaleceń zawartych 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach uczniów wydanych przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne oraz do respektowania zaleceń wynikających z zaświadczeń lekarskich. 

21. W czasie prowadzenie kształcenia w formie zdalnej zebrania i dni otwarte dla rodziców odbywają się 
przy użyciu platformy TEAMS. Link do spotkania generowany jest przez wychowawcę klasy  
i wysyłany dziennikiem elektronicznym Librus. 

22. Podczas zebrań i dni otwartych rodzice mogą konsultować się z nauczycielami oraz szkolnymi 
specjalistami na platformie TEAMS. W celu umówienia konsultacji rodzic powinien zgłosić taką 
potrzebę nauczycielowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, najpóźniej trzy dni przed 
zaplanowanym dniem otwartym/zebraniem. 



 

 

23. W przypadkach uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera i/lub Internetu, drogę 
komunikacji i realizacji nauczania na odległość określa wychowawca klasy. Rodzic ucznia zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania wychowawcy o wystąpieniu przeszkód w wypełnianiu 
obowiązku nauki. 

24. Podczas pracy zdalnej nauczyciele i uczniowie/rodzice zobowiązani są do uwzględniania przepisów 
wynikających z ustawy o RODO. 

25. Dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, uczęszczających do klas I–III, szkoła organizuje działalność opiekuńczą zgodnie z 
wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.  

PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO 
1. Pedagog szkolny ma obowiązek: 
a) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora 

szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, 
b) organizowania konsultacji online. 

2. Świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,  
w szczególności: 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji 
stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19, 

b) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania 
nauczania zdalnego,  

c) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania 
zdalnego, 

d) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania 
zdalnego, 

e) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście 
nauczania zdalnego. 
 

PRACA NAUCZYCIELI / SPECJALISTÓW Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH 
 

1. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie 
kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy. 

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie 
dyrektora szkoły/placówki. 

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-
dziennik.  

5. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zachęcani są do bieżącego kontaktu  
z wychowawcą klasy, w celu monitorowania postępów ucznia oraz w tworzeniu adekwatnych 
dostosowań edukacyjnych. 

6. Na czas pracy zdalnej zachowane zostają zajęcia rewalidacyjne. Będą one realizowane zgodnie  
z założeniami zawartymi w Indywidualnym Programie Terapeutyczno-Edukacyjnym ucznia. Zajęcia te 
mogą odbywać się wymiennie w formie stacjonarnej i online. 

7. Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia jest w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami, 
wspomaga ucznia w realizacji zadań zlecanych przez nauczycieli, wykorzystując utworzone wirtualne 
grupy. 
 

PRACA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
Nauczyciel bibliotekarz wypożycza uczniom podręczniki, ćwiczenia oraz lektury i pozostały księgozbiór  
w  terminach uzgodnionych z nauczycielami oraz uczniami i rodzicami. Zapotrzebowanie na podręczniki  



 

 

i pozostałą część księgozbioru oraz termin ich wypożyczenia nauczyciele, uczniowie i rodzice ustalają  
z nauczycielem bibliotekarzem poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym. 
 

ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ 
 

1. Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i loguje się do aplikacji – komunikatora. 
2. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest 

monitorowane przez nauczycieli i wychowawców poprzez sprawdzanie obecności  na poszczególnych 
zajęciach prowadzonych online.  

3. Uczeń, który z uzasadnionych powodów nie będzie miał możliwości udziału w zajęciach online 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wychowawcę.  

4. Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 
przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli zostanie o to uprzednio poproszony przez nauczyciela. 

5. Z uwagi na specyficzne warunki zdalnie prowadzonych zajęć, uczniowie podczas lekcji zabierają głos 
jedynie będąc wyznaczonym przez nauczyciela. 

6. W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza na czacie chęć wypowiedzi. Wtedy nauczyciel przerywa lub 
kończy swoją wypowiedź i wyraźnie udziela głos uczniowi, który zgłosił chęć jego zabrania. Pozostali 
uczniowie słuchają wypowiedzi ucznia. 

7. Zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi, 
zakłócać tok lekcji. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez wpisanie uwagi negatywnej 
do dziennika Librus. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania. 

8. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić notatki z lekcji, rozwiązać 
zadanie domowe. 

9. Nieobecności na lekcji online są zaznaczone w dzienniku Librus i powinny być usprawiedliwione przez 
rodzica w terminie ustalonym w statucie. Rodzic przesyła wychowawcy usprawiedliwienie wyłącznie 
poprzez dziennik elektroniczny z konta rodzica. 

10. W trakcie zajęć realizowanych w formie online, zabronione jest nagrywanie i/lub fotografowanie bez 
wiedzy i zgody prowadzącego oraz pozostałych uczestników lekcji.  

11. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące 
naruszenia ochrony danych osobowych. 

12. Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym zostały 
one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że prowadzący wyrazi na to 
zgodę. 

13. W lekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby należące do danej klasy lub grupy zajęciowej. Zabrania 
się udostępniania linków do zajęć osobom postronnym oraz umożliwiania obserwacji prowadzonych 
zajęć. 
 

STANOWISKO PRACY UCZNIA 
 
1. Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole oraz siedząc na krześle w taki sposób, 
aby uniknąć wad postawy. 
2. Uczeń znajduje się w pokoju sam lub w obecności rodzica, który zachowuje ciszę. Rodzic pełni 
wyłącznie funkcję wspomagającą dla ucznia.  
 
OCENIANIE 
 
1. Podczas zdalnego nauczania obowiązuje  wewnątrzszkolny system oceniania. 
2. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób 

wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-dziennik lub komunikatory społeczne). 
3. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia 

wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 
 

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 



 

 

 
1. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem, 

wypożyczyć komputer ze szkoły. 
2. Wypożyczenie sprzętu ze szkoły odbywa się na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch 

egzemplarzach.  
 
Biorąc pod uwagę wykorzystanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji 
online, a także komunikację na odległość w  innych formach, uprzejmie informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 
Szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II  
w Chrzanowie, ul. Dworska 5 , 32-500 Chrzanów; 

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt  
z inspektorem ochrony danych pod adresem : a.baranowska@ewartbhp.pl; 

c) Dane osobowe uczniów, nauczycieli pracowników niepedagogicznych Szkoły oraz w niezbędnym 
zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć  
w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia 
konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku 
nauki w formie zdalnej na podstawie art. 52 ustawy – Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust.1 
lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO); 

d) Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, 
adresy mailowe, dane niezbędne do logowania w przypadku korzystania z lekcji on-line, obraz 
kamery- wizerunek oraz dźwięk- wizerunek głosowy) są dostawcy usług internetowych 
dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania ma podstawie zawartych umów obejmujących 
powierzanie przetwarzania danych osobowych; 

e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 
a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO; 

f) Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów prawa; 

g) Uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) pracownikom Szkoły przysługuje prawo do 
dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,  
a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych  w art. 18 
RODO; 

h) Uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) pracownikom Szkoły przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z 
art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja 
zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO; 

i) W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłączenia zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa art. 22 ust.1 RODO co oznacza, że 
żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników Szkoły nie 
zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób; 

j) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest 
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

k) Podanie danych ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli  i pracowników 
niepedagogicznych  Szkoły jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej  
- na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, w związku z art.6 ust.1 lit. e 
RODO. 

 
Do przedstawionego dokumentu mogą być wprowadzane zmiany. Każdorazowo o takiej sytuacji nauczyciele, 
uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni Komunikatem Dyrektora w dzienniku elektronicznym. 


