
WYTYCZNE   

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

UCZNIÓW OBJĘTYCH NAUKĄ ZDALNĄ 

SZANOWNI  RODZICE ! 

1. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest zapewnienie/zorganizowanie w domu 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy umysłowej swojemu dziecku oraz 

wspieranie i motywowanie dziecka w podejmowanym wysiłku nauki zdalnej. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się 

swojego dziecka z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość, czyli 

dopilnowanie dziecka, by było obecne na lekcjach online, aby przerabiało przesłany 

materiał dydaktyczny, aby w terminie odsyłało prace domowe. 

3. Rodzic/opiekun prawny powinien być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: 

udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika 

elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymali od administratora indywidualne loginy i hasła do 

dziennika elektronicznego i platform edukacyjnych (dla rodzica i ucznia). Nie należy 

udostępniać go nikomu. Jeśli hasło przestanie działać lub zostanie zgubione, należy 

zgłosić to administratorowi systemu. 

5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do udzielenia nauczycielom informacji 

zwrotnych o przebiegu nauczania swojego dziecka, np. trudności techniczne, zasoby         

 i możliwości sprzętowe. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z formie zdalnej oferowanej przez pedagoga szkolnego – informacja na stronie 

internetowej szkoły. 

7. Rodzic/ opiekun prawny powinien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie 

dziecka z internetu.  

8. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających 

prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie 

informujemy, że: 

 



a) administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) 

nadal pozostaje szkoła - adres siedziby: ul. Jaworznicka  34, 42-300 Myszków 

b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem     

ochrony danych pod adresem e-mail: gim2myszkow@poczta.fm 

c) dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 

szkoły/przedszkola/placówki* oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców 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 na podstawie w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 

35 ustawy - Prawa oświatowego, 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 z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są następujący 

dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie 

zawartych z umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych: Intersat, 

Librus Synergia; 

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 – czas nauki zdalnej. 

g) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom szkoły przysługuje 

prawo 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 lub 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 wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 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 (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji 

obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo 

oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 


