REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SKOCZOWIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA
FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
OBOWIĄZUJĄCY OD 08.03.2021r.

Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
2. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1394, z późn.
zm).
Rozdział I
Praca szkoły w systemie stacjonarnym
§1
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani ze szkoły przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przypadku
zaobserwowania wyżej wymienonych objawów dziecko nie może być pozostawione
w szkole.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) dziecko/dzieci przyprowadza jeden rodzic/opiekun,
b) dystansu od rodzica/opiekuna innego dziecka min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Przebywanie w szkole osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje
je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – sekretariat, korytarz, i inne strefy
wyznaczone przez dyrektora szkoły.
5. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość (e-dziennik, poczta mailowa, telefon).
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przede wszystkim po przyjściu do
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Nauczyciel w klasach I-III oraz nauczyciel pracujący z uczniem z umiarkowaną
niepełnosprawnością intelektualną, organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
12. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu wokół szkoły, w tym w czasie przerw.
13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Dyrektor szkoły ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.
15. Obowiązuje zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych poza teren szkoły
z wyjątkiem obowiązkowych zajęć realizowanych na obiektach sportowych lub zajęć
w terenie wynikających z realizacji podstawy programowej.
§2
Organizacja żywienia w szkole
1. Opiekę nad uczniami podczas spożywania obiadu sprawują dyżurujący nauczyciele.
2. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1.

2.

3.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych. Naruszenie tego zakazu będzie traktowane
jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (kaszel, katar,
duszność, gorączka) u ucznia, rodzica przebywającego na terenie szkoły lub pracownika,
należy odizolować taką osobę od pozostałych osób, zdezynfekować pomieszczenie
w którym przebywała i zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
W przypadku uczniów, ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu i zapewnić kontakt ze szkołą na ten
czas.

Rozdział II
Praca szkoły w systemie zdalnym lub hybrydowym
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego lub
zdalnego na terenie placówki.
Rozdział III
Praca szkoły w systemie zdalnym
§1
Organizacja zajęć
1. Wychowawcy klas zobowiązani są do ustalenia, czy uczniowie mają dostęp do
infrastruktury informatycznej oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję
między uczniami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
2. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu szkoła, w miarę swoich możliwości,
udostępnia tablety na zasadzie umowy użyczenia.
3. W przypadku braku sprzętu komputerowego nauczyciele pod kierunkiem wychowawcy
przygotowują pakiet materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zajęć w czasie
zdalnego nauczania i przekazują go uczniowi przesyłką poleconą, kurierem lub w innej
ustalonej formie.
4. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych
uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą, ustali alternatywne formy
kształcenia.
5. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów do prowadzenia
zajęć na platformie Classroom (prowadzenie lekcji na żywo - głównie uczniowie w normie
oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zadawanie materiałów uczniom,
prowadzenie lekcji wychowawczych, kontakty mailowe z uczniami).
6. Dyrektor szkoły decyduje, czy nauczyciel podejmuje pracę zdalną z domu czy też pracuje
zdalnie przebywając na terenie szkoły.
7. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem, z którego mógłby
skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania
w warunkach domowych informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
8. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji zajęć ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami – mając na uwadze
zróżnicowanie narzędzi i prowadzenie zajęć zarówno synchronicznie jak
i asynchronicznie – (zgodnie z §1 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14
sierpnia 2020 r.). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem
platformy G-Suite.
9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami może zmodyfikować tygodniowy plan
nauczania dla każdego oddziału, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki
realizowanych zajęć.
10. Można zobowiązać uczniów, aby podczas zajęć synchronicznych mieli włączone
mikrofony, a także kamerki, jednak jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody rodziców.
11. W przypadku prowadzenia zajęć asynchronicznie potwierdzeniem obecności ucznia
będzie
terminowe
przesłanie
nauczycielowi
wykonanych
zadań.
f)

12. Szczegółowe zasady prowadzenia i uczestnictwa w lekcjach online zawiera załącznik nr
3 do niniejszej procedury.
13. Zobowiązuje się nauczycieli do przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia
propozycji zmodyfikowanego zakresu treści nauczania każdego przedmiotu
uwzględniającego równomierne obciążenie uczniów.
14. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami i radą rodziców ustala potrzebę modyfikacji
realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i w miarę możliwości
modyfikuje go.
15. Nakazuję wszystkim nauczycielom do wyznaczenia terminów i form prowadzenia
konsultacji dla uczniów i rodziców oraz powiadomienie dyrektora i rodziców za pomocą
dziennika elektronicznego lub w innej preferowanej przez rodziców formie.
16. Zobowiązuje się nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które
zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych uczniów.
17. Ustala się zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr
1 do procedury i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami
i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
18. Określa się zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu,
które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli
do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.
§2
Organizacja pracy wychowawcy
Wychowawca ma obowiązek:
a) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego
i do internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
b) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon)
ze swoimi wychowankami,
c) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które
zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
d) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych
konsultacji z wychowawcą klasy,
e) prowadzenia lekcji wychowawczych w miarę możliwości online oraz stałego kontaktu
z uczniem.

§3
Organizacja pracy pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego
1. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej
ustalonym harmonogramem.

2. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na
stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą
elektroniczną.
3. Szczegółowe obowiązki pedagoga/psychologa szkoły określa załącznik nr 4
niniejszego zarządzenia.
§4
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane
w załączniku nr 2.
§5
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób
przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji
1.
2.
3.
4.

Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców
konsultacje z nauczycielami, pedagogiem/psychologiem, rewalidantami.
Konsultacje mogą odbywać się online synchronicznie lub asynchronicznie lub
telefonicznie, a także stacjonarnie.
O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, specjalista, informując
wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową
i poprzez e-dziennik z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
§6
Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

1.

2.

Dopuszcza się, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielami, wprowadzanie
modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania w celu dostosowania ich do
ograniczonych możliwości realizacji np. pewnych treści w kształceniu na odległość.
Szczegółowe procedury określa załączniku nr 6.
§7

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach
ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
1.
2.
3.

Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy w nauce zdalnej uczniów.
Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów
prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz
otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 6.

§8
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu
1.
2.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania
określone w Statucie Szkoły.
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
zostały określone w załączniku nr 8.
§9
Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podczas
nauczania zdalnego

1.

2.

W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi jeśli jest to najlepsze, bądź jedyne rozwiązanie możliwe do realizacji
obowiązku szkolnego w okresie epidemii.
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 8.
§ 10
Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów
w Internecie

1.
2.
3.

Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki
korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej określono w załączniku nr 9.
§ 11
Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

1.
2.

3.
4.
5.

Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor
szkoły.
Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania
podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu
instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć
niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek.

Przepisy końcowe
1.

2.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej
wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób. Pracownicy potwierdzają
zapoznanie się z regulaminem podpisem.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne
zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnokrajowym,
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej w Cieszynie.
Niniejszy regulamin publikowany jest na stronie internetowej placówki.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania
zdalnego oraz zasady raportowania.
Załącznik nr 3 Szczegółowe zasad prowadzenia i uczestnictwa w lekcjach online.
Załącznik nr 4 Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w czasie trwania nauczania
zdalnego.
Załącznik nr 5 Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów
wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania
o postępach oraz otrzymanych ocenach.
Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na
odległość.
Załącznik nr 8 Szczegółowe warunki organizacji nauczania dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, których możliwości psychofizyczne uniemożliwiają edukację
na odległość.
Załącznik nr 9 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej
** Zgoda na podgląd wizerunku ucznia podczas prowadzenia lekcji w systemie
zdalnym

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami
1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem
następujących narzędzi:
a) e-dziennika,
b) poczty elektronicznej e-maili,
c) telefonów komórkowych i stacjonarnych,
d) komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger,
e) ustalonych wcześniej spotkań.
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby
oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego
oraz zasady raportowania (dotyczy wszystkich pracowników pedagogicznych)
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami:
a)
dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
b)
inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie
i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do wicedyrektora (przesłany drogą
elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek) wg
załączonego wzoru.

Raportowanie realizacji podstawy programowej
w czasie trwania nauczania zdalnego
Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………...……………………….
Data sporządzenia raportu: ………………………………………………………………………
Nauczany przedmiot: ……………………………………………………………………………
Klasa: ……………………………………………………………….……………..…………….
Zakres treści nauczania z podstawy programowej: …………………..…………………………
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Pytanie ankietowe Odpowiedź nauczyciela

1.

Czy treści
programowe
przewidziane do
realizacji w tym
tygodniu zostały
zrealizowane?

2.

Jakie trudności
wystąpiły przy ich
realizacji
( organizacyjne,
techniczne, inne )?

3.

Czy praca uczniów
została oceniona
zgodnie z
przyjętymi
zasadami ?

4.

Czy stopień
przyswojenia
wiedzy przez
uczniów jest
satysfakcjonujący?

Uwagi, spostrzeżenia nauczyciela

Załącznik nr 3
Szczegółowe zasady prowadzenia i uczestnictwa w lekcjach online
Postanowienia ogólne
1. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami.
2. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń
zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
3. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach
związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, na podstawie zgody
zamieszczonej na końcu niniejszego dokumentu**
Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania
1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
a)

posiadanie statusu ucznia Szkoły,

b)

posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,

c)

założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp
do zajęć realizowanych online (obowiązek wychowawcy w porozumieniu z
administratorem),

d)

założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą
i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta
pocztowe nauczycieli.

3. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania
danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie
niezbędnym do tego, aby to konto założyć.
4. Szkolny administrator usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na
adres poczty elektronicznej wychowawcy/nauczyciela. Rodzic/przedstawiciel prawny
ucznia/wychowawca, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania.
Podczas pierwszego logowania, użytkownik (uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany
jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu. Zobowiązuje się wychowawców do
pomocy podczas konfiguracji kont oraz logowań, jeśli zachodzi taka konieczność.
5. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
a)
b)
c)

z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż
ukończenie.

Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online
1. W lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani
imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania
uczestników i prezentowania swojego ekranu.
3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez
ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji nie
powinny być publikowane na stronie Szkoły.
4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji.
Dotyczy to także dzielenia ekranu, po uprzedniej uzyskanej zgodzie rodzica na
przetwarzanie danych osobowych, która jest szczegółowo opisana w załączniku nr 11.
Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego
nauczania
1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy
używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy
urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie
automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz
założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez
wiele osób.
2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą
być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty
elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić
taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora szkoły, dopuszcza
się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej
nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych
udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem
wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych oraz
że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy
w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków
tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania
korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy
wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona
skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
a)

Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

b)

Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych
i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,

c)

Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na
własny,

d)

Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń
znajdujących się w sieci domowej,

e)

Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny.

6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
Została włączona zapora systemowa,
Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem
indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce
internetowej.

7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w
tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby
usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
8. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:
a)

wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

b)
c)

udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów
zabronionych i niezgodnych z prawem.

Etykieta i zasady na lekcjach online
1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj
NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie
obrażamy.
3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo
innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa
wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do
naszych zajęć.
5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie
tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami
prawnymi.
6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi
zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie
aktywności na forach.
8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas
i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane,
nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem
zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą
skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także
odpowiedzialnością prawną.
3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy
zgłaszać do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej:
dyrektor@zss.skoczow.pl lub kontaktować się bezpośrednio ze szkolnym
administratorem platformy.

Załącznik nr 4
Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego
Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:
1. 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.
2. Udostępnienie informacji na szkolnej stronie oraz mediach społecznościowych.
3. Organizowania konsultacji online.
4. 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
koronawirusa,
b. inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
c. minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
d. otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności
z adaptacją do nauczania zdalnego,
e. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do nauczania zdalnego,
f. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych
uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Załącznik nr 5
Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania
•

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają
przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie
nauczania na odległość.

•

Dyrektor powołuje koordynatorów odpowiedzialnych za proces modyfikacji
programów, ich zadaniem jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do
dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania
zdalnego. W roku szkolnym 2021/22 koordynatorami są liderzy zespołów
dydaktyczno-samokształceniowych.

•

Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy
przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane
w formie pracy zdalnej z uczniami.

•

Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach
nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia dyrektorowi placówki.

•

Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania.

•

Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie
pracy na odległość.

Załącznik nr 6
Szczegółowe

warunki

weryfikowania

wiedzy,

informowania

o

postępach

oraz otrzymanych ocenach
•

Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej
(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń,
prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie
odroczonym).

•

Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach
edukacyjnych

lub

poprosić

o

samodzielne

wykonanie

pracy

w

domu

i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
•

Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub
przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

•

Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe
treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad
i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych
wcześniej przez nauczyciela.

•

Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas
bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez
nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

•

Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego
ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, edziennik lub komunikatory społeczne).

•

Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach
w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki
nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik, komunikatory społeczne oraz
telefonicznie).

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
•

Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

•

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

•

Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,
nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

•

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany
poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom
trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości
psychofizycznych ucznia.

•

W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane
zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania,
notatki i in.

•

Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze
szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez
ucznia.

•

Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno
zostać wykonane.

•

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania
zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie
zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 8
Szczegółowe warunki organizacji nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, których możliwości psychofizyczne uniemożliwiają edukację na odległość
•

Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu
w sposób zdalny, należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia, następnie
wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

•

Dyrektor placówki w porozumieniu z wychowawcą klasy, powołuje zespół ds. oceny
sytuacji i możliwości psychofizycznych ucznia, który wskaże najlepsze dla ucznia
rozwiązania organizacyjno-edukacyjne na czas pracy zdalnej.

•

Podjęte decyzje, wszelkie ustalenia zostaną spisane w postaci notatki, a następnie
wychowawca przedstawi je zespołowi pedagogicznemu do wdrażania i realizacji.

Załącznik nr 9
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej
•

Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do
jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje
się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe
tablety.

•

Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub
zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

•

Samowolne

instalowanie,

otwieranie

(demontaż)

sprzętu

IT,

instalowanie

dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie
jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest
zabronione.
•

Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest
wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się
z systemu bądź z programu.

•

Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
•

wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć
sprzęt komputerowy,

•

zabezpieczyć

stanowisko

pracy,

w

szczególności

wszelkie

nośniki

magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
•

Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których
mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np.
podczas współużytkowania komputerów).

•

Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują
się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani
są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych
osobowych.

•

W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły,
które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce
ochrony danych osobowych.

•

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia
pracy zdalnej
•

Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera
stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów, poczty elektronicznej) musi
posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

•

Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego,
laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty
elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się
na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia
i nazwiska)

•

Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest
umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

•

Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

•

Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w
których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem
identyfikatora i hasła.

•

Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania
się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

•

Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest
wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

•

Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
•

wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt
komputerowy,

•

zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki
magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

•

Hasła powinny składać się z 8 znaków.

•

Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

•

Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi
słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk
osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych
zestawów: 123456, qwerty, itd.

•

Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na
kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod
klawiaturą lub w szufladzie.

•

W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

•

Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

•

Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do
samodzielnej zmiany hasła.

•

Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

•

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie
przez nie ważności.

•

Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych
systemów.

•

Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę
lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
•

W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów
kl. I-III.

•

Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia
jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego
źródła.

•

Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje
o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym
przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe
oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera
szkodliwym oprogramowaniem).

•

Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania
formularzy i zapamiętywania haseł.

•

W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy
zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www
rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki
i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

•

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub
prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego,
esklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów
kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich
informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej
•

W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni
korzystać ze służbowej poczty mailowej.

•

W

przypadku

przesyłania

danych

osobowych

należy

wysyłać

pliki

zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane,
gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
•

W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i
małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub
inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

•

Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy
dokumentu.

•

Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w
treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

•

WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf,
.exe w mailach! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe
komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY
DANYCH.

•

WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki
do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer
oraz inne komputery w sieci.

•

Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody
„Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu
adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

•

Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

•

Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków
służbowych.

•

Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w
sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

•

Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

•

Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści
o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie
obowiązujących zasad postępowania.

**
•

Zgoda na podgląd wizerunku ucznia podczas prowadzenia lekcji w systemie
zdalnym

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
………………………………………………
Wyrażam zgodę na podgląd wizerunku mojego dziecka podczas trwania zajęć lekcyjnych lub
hybrydowych online w sytuacji, gdy nauka będzie się odbywała w systemie zdalnym zgodnie z
Regulaminem …………………………………………………………………….
Dane osobowe nie będą zapisywane.
………………………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez
przekazanie wychowawcy mojego dziecka lub dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą
mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody.

