
Informacje na temat ochrony danych osobowych w 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. 

 Linki do zajęć online przekazane uczniom przez nauczyciela nie mogą być udostępniane 

innym osobom. 

Przypominam, że naruszenie ww. zasad może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar 

przewidzianych w statucie szkoły, jakimi są: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy; 
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy; 
3) naganę wychowawcy klasy; 
4) pisemną naganę dyrektora szkoły dołączoną do arkusza ocen, przechowywaną do końca danego 
roku szkolnego; 
5) pisemne upomnienie wychowawcy klasy, nagana wychowawcy i nagana dyrektora skutkują 
powiadomieniem rodziców  ucznia o jego niewłaściwym zachowaniu; 
6) uczeń mający nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania nie może kandydować do władz 
Samorządu Uczniowskiego i być jego członkiem; 
7) uczeń-członek Samorządu Uczniowskiego, który nagminnie łamie zapisy regulaminów 
wewnątrzszkolnych  zostaje na wniosek wychowawcy lub dyrektora automatycznie wykluczony z 
Samorządu Uczniowskiego i pozbawiony możliwości  pełnienia  innych funkcji w szkole; 
8) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
korzystania z niektórych form pomocy materialnej; 
9) spisanie  kontraktu pomiędzy uczniem i jego rodzicami a dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem 
szkolnym  zobowiązującego ucznia do uczęszczania do szkoły; 



10) skreślenie z listy uczniów w przypadku ucznia pełnoletniego. 
5. Kary stosuje się według określonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach  kary mogą 
być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za: 
1)  niszczenie mienia społecznego i wandalizm; 
2)  brutalność lub wulgarność; 
3)  szerzenie patologii społecznej; 
4)  postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów; 
5)  kradzież mienia prywatnego lub publicznego; 
6) palenie papierosów, picie alkoholu i używanie narkotyków oraz innych środków odurzających; 
7) stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu innych; 
8) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
9) w innych szczególnych przypadkach. 
6. Decyzję o wymierzeniu kar (pkt. 4, 8,9,10) podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z Radą 
Pedagogiczną. 
7. W przypadku wyczerpania możliwości współpracy z uczniem i jego rodzicami dyrektor może złożyć 
wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  
8. W celu podniesienia frekwencji podejmuje się procedury w sprawie udzielenia nagany 
za nieusprawiedliwione opuszczanie lekcji: 
1) za 5 godz. nieusprawiedliwionych w miesiącu – upomnienie wychowawcy klasy; 
2) za 10 godz. nieusprawiedliwionych – pisemne upomnienie wychowawcy klasy wysłane 
do rodziców; 
3) po trzech pisemnych upomnieniach wychowawcy klasy uczeń otrzymuje pisemną naganę 
dyrektora szkoły; 
4) za 20 godz. nieusprawiedliwionych w miesiącu- nagana wychowawcy zapisana w dzienniku 
lekcyjnym; 
5) po dwóch naganach wychowawcy zapisanych w dzienniku lekcyjnym, uczeń otrzymuje naganę 
pisemną dyrektora szkoły; 
6) za 30 godz. nieusprawiedliwionych w miesiącu- nagana pisemna dyrektora szkoły; 
7) za 2 nagany dyrektora w ciągu roku szkolnego  na wniosek wychowawcy klasy można spisać 
kontrakt pomiędzy uczniem i jego rodzicami a  dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym,  
zobowiązujący do systematycznego uczęszczania do szkoły lub na wniosek wychowawcy i zgodnie z 
uchwałą Rady Pedagogicznej dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów pełnoletnich. 
9. Do 15 dnia każdego następnego miesiąca wychowawca sprawdza ile godzin nieusprawiedliwionych 
ma uczeń i stosuje w/w zasady.  
10. Wniosek o skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów danej klasy przedstawia na zebraniu  
Rady Pedagogicznej wychowawca klasy, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii grona pedagogicznego, 
pedagoga szkolnego oraz Samorządu Uczniowskiego. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje 
Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach: 
1) świadomego nagannego działania na znaczną szkodę Szkoły; 
a) społeczności klasowej,   
b) innego ucznia,  
c) nauczyciela lub pracownika Szkoły (np. niebezpieczne zachowania podczas przerw, dewastacja 
sprzętu, rozpowszechnianie informacji godzących w dobre imię, pobicie, posiadanie lub użycie 
środków zagrażających życiu lub zdrowiu itp.); 
2)  nagminnego nieusprawiedliwionego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
3) fałszowania lub niszczenia dokumentów; 
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite; 
5) palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających lub nakłaniania do 
tego innych; 

 



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. 

 


