
Szanowni Rodzice/Opiekunowie! 

Drodzy Uczniowie 

Na podstawie 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 ze zm.) 
od 19 października 2020 r., w związku z objęciem powiatu brzozowskiego strefą czerwoną, 
nasza szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. 

 Jednak kształcenie zawodowe, w tym zajęcia praktyczne będą prowadzone stacjonarnie 
(także zajęcia u pracodawców). Dotyczy to wszystkich młodocianych pracowników, 
którzy nadal będą mieli normalne zajęcia u pracodawców według niezmienionych zasad. 
Również w sposób stacjonarny, bez żadnych zmian, odbywać będą się zajęcia 
w warsztatach szkolnych, zarówno dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu 
w technikum, jak i w branżowej szkole I stopnia.  

Przypominam, że każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach 
zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej które są prowadzone przez szkołę. 

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych . 

W związku z powyższymi zmianami w organizacji pracy naszej szkoły, informuję, że 
szczegółowy zakres nowych wytycznych w tym zakresie znajduje się w „Regulaminie 
organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej” który jest dostępny na stronie 
internetowej szkoły: www.zsbbrzozow.pl . 

Informuję ponadto, że uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez 
nauczycieli/wychowawców w pierwszych dniach nauki prowadzonej zdalnie. Prosimy 
wszystkich uczniów o codzienne sprawdzanie wiadomości przesłanych przez dziennik 
elektroniczny, uczestniczenie we wszystkich zajęciach prowadzonych on-line czy 
stacjonarnie. Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów o codzienne kontrolowanie 
uczestnictwa uczniów w różnych formach realizacji zajęć zdalnych oraz uczestnictwa w 
zajęciach stacjonarnych. 

W związku z niezwykle palącą kwestią ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej 
załączam Państwu również wytyczne w tym zakresie, stanowiące także załącznik do 
niniejszego pisma. 

 

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość. 

 

Tomasz Kaczkowski 

Dyrektor  

ZSB Brzozów 

 



Załącznik: Informacja dla rodziców i uczniów na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki 
zdalnej 

Informacje na temat ochrony danych osobowychw trakcie nauki zdalnej: 

Podstawowe zasady obowiązujące uczniów w trakcie zajęć: 

 Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy 
użyciu komunikatorów nie mogą być w żaden sposób rejestrowane, jeśli nauczyciel nie 
wyraził na to pisemnej zgody; 

 Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej 
zgody, zgodnie bowiem z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288): 
„Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli 
osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią 
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 
impreza.”,  
zaś zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego: dobrami osobistymi człowieka, są zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i 
racjonalizatorska. 

 Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie 
dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji klasy w 
konkretnych lekcjach mogą uczestniczyć. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej 
klasy w szkole) jest możliwa tylko za zgodą wychowawcy ucznia i nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia. 
Przypominam, że naruszenie ww. zasad może skutkować zastosowaniem kar z katalogu 

kar przewidzianych w statucie szkoły,  
Dodatkowo informacyjnie podaję, że w przypadku rozpowszechnienia wizerunku nauczyciela 
bez jego zgody zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osobie, której prawa 
osobiste zostały naruszone przysługuje m.in. żądanie do: 

- zaniechania tego działania; 

- usunięcia skutków tego działania; 

- złożenia oświadczenia odpowiedniej treści np. przeprosin; 

- naprawienia szkody; 
- zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny. 
Niezależnie od powyższego w przypadku wypełnienia znamion przestępstwa 

określonego w art. 212 kodeksu karnego (znieważenie), osoba znieważona może żądać 
ścigania osoby, która dopuściła się ww. przestępstwa i ukarania takiej osoby przez sąd. Za 
dopuszczenie się przestępstwa znieważenia grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia 
wolności, a w przypadku znieważenia w środkach masowego komunikowania się, nawet kara do 
roku pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną co do zasady ponoszą w Polsce osoby, od 
ukończenia 17 roku życia. 
 


