
 
Zasady dotyczące wykorzystania prywatnego sprzętu do realizacji zdalnego 

nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 38  w Bytomiu  
od dnia 26.10.2020 r. 

 
 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 38  w Bytomiu w celu realizacji zdalnego nauczania może 

korzystad z prywatnego sprzętu komputerowego. Użytkowanie własnego sprzętu 

zobowiązuje nauczyciela do samodzielnego spełniania podstawowych wymogów 

bezpieczeostwa, przestrzegania Polityki Bezpieczeostwa Informacji i Polityki Bezpieczeostwa 

Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w placówce. W związku z powyższym 

informuje, że: 
 
 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do korzystania z komputera z legalnym system 
operacyjnym, aktualnym systemem antywirusowym, zabezpieczonego hasłem  
dostępu. 

 
2. Nauczyciel zobowiązany jest do korzystania z oprogramowania pobieranego ze 

sprawdzonych, zaufanych źródeł. 
 

3. Jeśli komputer wykorzystywany jest przez innych członków rodzinny, należy założyd 

odrębne konto użytkownika zabezpieczone hasłem na poczet prowadzenia zdalnego 

nauczania. Hasła nie należy zapamiętywad w aplikacjach werbalnych i nie 

przekazywad osobom postronnym. 
 

4. Należy korzystad z zabezpieczonych sieci internetowych, unikad logowania do 

systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeo lub 

publicznych niezabezpieczonych sieci WI-FI. 
 

5. Nauczyciel powinien wykorzystywad w zdalnym nauczaniu tylko te platformy 
edukacyjne lub narzędzia e-learning, które zostały wdrożone w szkole. 

 
6. Na ogólnie dostępnych portalach lub stronach internetowych nauczyciel może 

jedynie publikowad materiały edukacyjne, natomiast nie może przetwarzad danych 

osobowych uczniów lub rodziców. 
 

7. W podstawowym zakresie komunikację z uczniami i rodzicami prowadzi się poprzez 
dzienniki elektroniczne. 

 
8. Nauczyciel realizując zdalne nauczanie zobowiązany jest korzystad z e-maila 

dedykowanego do tego celu. 
 

9. W przypadku wysyłana korespondencji zbiorczej należy korzystad z opcji „UDW”, 

dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzied wzajemnie swoich adresów e-

mail. 
 

10. W przypadku wysyłania korespondencji z danymi osobowymi należy ją zabezpieczyd. 

Przykładowe środki służące zabezpieczeniu danych to: pseudonimizacja, 

anonimizacja, szyfrowanie danych, weryfikacja adresata. Hasło powinno byd 

wcześniej ustalone z adresatem. 
 

11. W przypadku przechowywania danych osobowych na urządzeniach przenośnych (np. 
pamięd USB) należy je zaszyfrowad, zabezpieczyd hasłem dostępu. 



 

12. Należy przetwarzad tylko dane osobowe niezbędne do realizowania zdalnego 

nauczania. Nie należy przy takiej okazji gromadzid nadmiernych danych osobowych 

służących do realizacji innych celów. Dane osobowe takie jak: 
 

 wizerunek (nagrania realizacji zadao np. wiersz, czytanka przesyłane do 
nauczyciela),

 numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym,
 nazwa  użytkownika  w  aplikacjach  wykorzystywanych  w  celu  realizacji

 

zdalnego nauczania 
 

przetwarzane są na podstawie zgody. 
 

13. W przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii należy ograniczyd do 

minimum ich przechowywanie i udostępnianie w ramach wykorzystania przez 

nauczyciela prywatnego sprzętu do nauczania zdalnego. 
 
 

Wprowadzenie instrukcji - wytycznych wykorzystania prywatnego sprzętu w związku z 

realizacją zdalnego nauczania jest jednym z działao mających na celu zmniejszenie ryzyka 

związanego z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zdalnego nauczania. Przyczynia 

się do zapewnienia ciągłości działao, bezpieczeostwa danych i praw osób, których dane 

dotyczą. 


