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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (DzU 2020 poz. 493 ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU 2020 poz. 
1389 ze zm.)

 Razem 35 rozporządzeń ministra, z których 33 miało charakter jednorazowy, 
incydentalny, nowelizujący przywołane wyżej dwa, ostatnia nowelizacja z 28 
stycznia br.
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 Zgodnie z obowiązującymi podczas epidemii COVID-19 
nadzwyczajnymi rozwiązaniami prawnymi dyrektor szko-
ły i placówki edukacyjnej zobowiązany jest wykonywać 
46 dodatkowych zadań, 
i tak:

 ustala – 21 przepisów

 organizuje – 3 przepisy

 decyduje – 2 przepisy

 informuje – 2 przepisy
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 odpowiada [za coś] – 2 przepisy

 określa – 2 przepisy

 przyjmuje – 2 przepisy

 umożliwia – 2 przepisy a także: 

koordynuje, obejmuje opieką, przekazuje, uwzględnia i zapewnia 
– po 1 przepisie

 Dyrektor może także (jako zadanie fakultatywne):

 dopuścić, udostępnić, zmodyfikować, zobowiązać, 
zorganizować – po jednym przepisie warunkowym

 a jednocześnie może zostać upoważniony do wykonania trzech 
zadań konkretnych organu prowadzącego
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 16 zadań dyrektora jest uwarukowanych dodatkowo, 
gdyż realizuje je:

 we współpracy z nauczycielami – 11 przepisów i po 1 
przepisie:

 po ustaleniu [czegoś] z nauczycielami

 w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców

 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 na wniosek rodziców

 po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny
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 Poświęcimy teraz kilka chwil bardziej szczegółowej 
analizie zadań dyrektora podczas epidemii COVID-19 

Tabela - zadania dyrektora.pdf
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Tabela - zadania dyrektora.pdf


RODO i nie tylko podczas nauki zdalnej
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 W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczo-
ny, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 
jej stałego wykonywania (praca zdalna)
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 Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli 
pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz 
lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to 
rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być 
wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wy-
konywania części wytwórczych lub usług materialnych
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 Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy 
zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia 
pracodawca

 Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może uży-
wać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez 
pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszano-
wanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic 
prawnie chronionych, […] danych osobowych, praw au-
torskich, a także informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę
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 Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę 
zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych 
czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych 
czynności, a także datę oraz czas ich wykonania

 Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie 
wykonywania pracy zdalnej
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 Dyrektor ma obowiązek poinformować nauczycieli, ro-
dziców oraz uczniów o sposobie realizacji nauki zdalnej. 
Informacja ta powinna zostać przekazana w prosty spo-
sób, aby była zrozumiała dla wszystkich, do których skie-
rowany jest komunikat

 Jeżeli szkoła, w celu realizacji nauki zdalnej, będzie ko-
rzystać z nowych narzędzi lub usług świadczonych przez 
podmioty zewnętrzne, to dyrektor ma obowiązek po-
informować o tym, jak w tym zakresie będą przetwarza-
ne dane osobowe
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 Dyrektor może wymagać od ucznia lub reprezentujące-
go go rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do 
założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tyl-
ko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć

 Nie należy przy takiej okazji gromadzić danych nadmia-
rowych bądź służących do realizacji innych celów
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 Dyrektor, który chce skorzystać z usług przetwarzania 
danych z wykorzystaniem innych niż wcześniej używane 
narzędzi, powinien – z pomocą wyznaczonego inspek-
tora ochrony danych – w pierwszej kolejności przepro-
wadzić analizę zagrożeń/ryzyka

 Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo da-
nych oraz zapewnienie odpowiednich gwarancji praw 
osób, których dane dotyczą
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 Jednym z głównych obowiązków dyrektora szkoły jest 
zabezpieczenie danych osobowych przez zastosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

 Dane te nie mogą być udostępniane osobom nieupo-
ważnionym oraz nie mogą ulec zniszczeniu, zmodyfiko-
waniu lub utracie. Przykładowe środki służące zabezpie-
czeniu danych to: pseudonimizacja, szyfrowanie da-
nych…
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 W razie wykonywania obowiązków służbowych przez 
nauczycieli poza szkołą dyrektor w każdym wypadku 
musi rozważyć możliwości odpowiedniego zabezpiecze-
nia danych osobowych, uwzględniając stopień ryzyka
naruszenia ochrony danych osobowych i ewentualnie 
wdrożyć odpowiednie środki minimalizujące to ryzyko 
lub zrezygnować z tego rodzaju praktyki, np. umożliwia-
jąc nauczycielowi, który nie ma właściwych warunków 
do pracy zdalnej, korzystanie ze sprzętu znajdującego się 
w szkole (placówce edukacyjnej)

17



 Jeśli dyrektor szkoły powierzył podmiotowi zewnętrzne-
mu np. obsługę dziennika elektronicznego, wówczas 
musi mieć pewność, że usługodawca zapewnia wystar-
czające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie speł-
niało wymogi wskazane w RODO i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą

 Przed podjęciem takiej decyzji dyrektor winien przeana-
lizować wszystkie możliwe rozwiązania oraz oszacować 
ryzyko
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 Dyrektor szkoły nie powinien zalecać nauczycielom uży-
wania przez nich prywatnych adresów poczty elektro-
nicznej do kontaktu z uczniami lub ich rodzicami (opie-
kunami prawnymi)

 Rekomendowane jest, by nauczyciele do korespondencji 
e-mailowej z uczniami korzystali ze służbowych adresów 
e-mail. W każdym przypadku powinni odpowiednio za-
bezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych 
wiadomościach
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 Nauczyciele na początku roku szkolnego informują ucz-
niów oraz ich rodziców o:

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfika-
cyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 
przez siebie programu nauczania,

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocz-
nej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

art. 44b ust. 8 uoso
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 Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego in-
formuje uczniów oraz ich rodziców o:

 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania,

 warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocz-
nej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkol-
nego określa statut szkoły

art. 44b ust. 9 i 10 uoso
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Przy opracowywaniu tego fragmentu wykładu skorzys-
tałem z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.:

 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. DzU 2020, poz. 1842 ze zm.)

 Praca zdalna w szkole zgodna z RODO, Sakowska-Baryła 
Czaplińska – Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., Wolters 
Kluwer

 Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania, Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

22



Prawo autorskie w szkole w sytuacji 
nauczania zdalnego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, DzU 2019 r. poz. 1231 ze zm.
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 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa oso-
biste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą 
zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w 
szczególności prawo do: 

1) autorstwa utworu

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udos-
tępniania go anonimowo

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

(art. 16 upapp)
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 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje 
wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządza-
nia nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wyna-
grodzenia za korzystanie z utworu

(art. 17 upapp)

 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dzie-
dziczenia lub na podstawie umowy

2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, 
chyba że umowa stanowi inaczej

(art. 41 ust. 1 upapp)
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 Open Access

Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stano-
wi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demo-
kratycznego społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu
(Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej 
w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finan-
sowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia 
bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studen-
tów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo
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 Creative Commons

Twórca korzystając z licencji zachowuje prawa autorskie, 
jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszech-
nianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie 
może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyj-
nych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależ-
nych
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 Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydak-
tycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z 
rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłuma-
czeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze frag-
mentów rozpowszechnionego utworu

(art. 27 upapp)

 Pamiętać należy, by wykorzystywanie czyjejś twórczości w celach dydaktycz-
nych nie stało w sprzeczności z autorskimi prawami osobistymi. Autor utworu 
powinien być podany do ogólnej wiadomości, nawet wtedy gdy autorskie pra-
wa majątkowe już wygasły (zazwyczaj 70 lat po śmierci twórcy)
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 Nauczyciel ma prawo do udostępnienia pomocy dydaktycz-
nych swoim uczniom również za pośrednictwem drogi ele-
ktronicznej (e-mail, chmura, serwis społecznościowy). Na-
leży mieć na uwadze, że tego typu treści powinny zostać 
udostępnione ściśle określonemu kręgowi osób/uczniów

 Jeżeli doszłoby do rozpowszechnienia ich w gronie przypad-
kowych internautów, wtedy interpretacja na gruncie prawa 
autorskiego nie musiałaby okazać się przychylna nauczycie-
lowi. Z tego względu pomoce dydaktyczne warto wysyłać 
wyłącznie w bezpiecznej korespondencji (nawet do grupy 
uczniów) albo publikowane pliki zabezpieczać hasłem
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 Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowsze-
chnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez 
szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości 
państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie po-
średnio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści 
wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłącze-
niem imprez reklamowych, promocyjnych lub wybor-
czych

(art. 31 upapp)
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 Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego ko-
rzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy

(art. 35 upapp)
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Pomocne były przywołane na dwóch slajdach przemyślenia 
autora bloga: https://techlaw.pl/prawo-autorskie-szkola-
nauczyciel/
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Dziękuję za uwagę
http://www.ibo.edu.pl/o_firmie/Antoni_Jezowski.asp

ajezowski@ibo.edu.pl


