REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W PABIANICACH

Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1830)

I. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
1. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemicznym, nauka w części lub w całości może być realizowana na odległość.
2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Przekazuje on uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
3. Podstawowym i obowiązkowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik i poczta elektroniczna usługi Office 365 oraz strona internetowa szkoły.
4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem dodatkowych materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.
5. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Teams.
6. Lekcja zdalna może trwać nie krócej niż 30min.
7. Nauczyciel może modyfikować rozkład zajęć.
8. Nauczyciel ma za zadanie stale monitorować logowanie się uczniów i rodziców
w dzienniku elektronicznym oraz platformie Teams i odbieranie wiadomości, co uważane jest za korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów.
9. W razie konieczności możliwa jest weryfikacja wymagań edukacyjnych i/lub ich dostosowanie do warunków nauczania zdalnego.
10. Każdy nauczyciel korzystający z innych e-zasobów, zobowiązany jest umieścić taką informację w dokumentacji szkolnej (e-dziennik).
11. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych
przez dyrektora poprzez e-dziennik, służbowy mail, wiadomość sms i w razie potrzeby
bezzwłocznej odpowiedzi na informacje.
12. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego i regularnego wypełniania dokumentacji szkolnej (odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, z adnotacją o zdalnym przeprowadzeniu zajęć, co będzie traktowane jako potwierdzenie
obecności w pracy, odnotowania frekwencji w e-dzienniku (inna obecność albo nieobecność usprawiedliwiona lub nie),wpisywania na bieżąco ocen do e-dziennika.

13. Dyrektor systematycznie monitoruje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
II Obowiązki uczniów
1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie
trudności kontaktują się z nauczycielem przedmiotu.
2. Odrabianie zadań i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe.
3. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom
w sposób, który został wskazany przez nauczyciela.
4. Uczeń, który ze względu na problemy techniczne, nie jest w stanie wykonać wymaganych zadań, obowiązkowo zgłasza ten fakt nauczycielowi.
5. Brak zgłoszenia problemów technicznych, niepobranie materiałów i niewykonanie zadanych prac traktowane jest jak nieobecność nieusprawiedliwioną.
III Informacja Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach przy
ulicy Grobelnej 6, a w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@muzyczna.pabianice.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji metod i technik kształcenia na odległość, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późniejszymi zmianami.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych elektronicznych, zbieranych w celu wymiany informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej ucznia) jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
“RODO” (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych umożliwiających komunikację komunikatorami internetowymi jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak
zgody na ich przetwarzanie będzie skutkował brakiem możliwości korzystania z podanych rozwiązań.
Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zdalnego nauczania, a przetwarzane na
podstawie zgody - do momentu wycofania zgody rodzica, lub przez okres realizowania zdalnego nauczania.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą,
sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych realizuje wymogi Rozporządzeniu MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty .
W takim zakresie przetwarzanie danych jest w pełni adekwatne, a ich brak uniemożliwiałby osiągnięcie
celu przetwarzania.
W odniesieniu do danych uczestników nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, które wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią
wpływa.

