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1. sz. adatvédelmi szabályzat a tantermen kívüli digitális oktatás 

gyakorlatához 

 

 

 

A szabályzat 2020. március 30-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes 

A szabályzatot készítette: Kisely Zsuzsanna igazgató 

 

A Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola adatvédelmi 

szabályzatban rendezi a digitális kommunikációs csatornák használatával kapcsolatos 

előírásokat. 

A szabályzat betartása kötelező az intézmény minden tanulójának, a tanulók szüleinek, és az 

intézmény minden dolgozójának. 

 

A szabályzat tartalma 

 

Az intézmény pedagógusai digitális oktatási formák használatára hívhatják a tanulókat. A 

kapcsolatfelvétel során megadásra kerülhetnek a pedagógus digitális címei, és a tanulók, 

szülők címei is. A szülők már korábban nyilatkozhattak e-mail címük használatáról. A 

kiskorú gyermek esetében nyilatkozatukat elektronikusan megtették a kapcsolatfelvételt 

kezdeményező pedagógus felé. 

A tanulók e-mail címeit célszerű kizárólag ennek a kapcsolattartásnak a céljából létrehozni. 

Ha már volt e- mail címük, érdemes mellé másik fiókot készíteni a tanuláshoz. 

Az adatok védelme érdekében ugyanez érvényes a pedagógusokra is, számukra is ajánlott 

kifejezetten a tanulói kapcsolattartáshoz egy külön erre létrehozott új e-mail cím vagy az 

intézmény által biztosított hivatalos e-mail cím használata. 

A közösségi oldalak is használhatóak a kapcsolattartáshoz. Ebben az esetben továbbra is 

köteles minden tanuló betartani a Házirend idevonatkozó szabályait. Amennyiben nem 
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megfelelő hangvételű bejegyzéseket tesznek közzé a tanulói csoportokban, az szankciókat 

von maga után. 

Online órákkal kapcsolatos szabályok:  

A pedagógus hanghívásokat, online meetingeket, kisebb csoportos videós órákat, vagy egyéni 

videós kapcsolatot is kezdeményezhet. 

A tanuló az ezeken való részvételtől nem tekinthet el, mert a pedagógus megtervezett óráit, a 

tananyagfeldolgozással kapcsolatos magyarázatokat itt tudja megadni a gyermekeknek. A 

távolmaradás okáról a szülőnek tájékoztatni kell a pedagógust! 

A hangi és videós kapcsolatok bármely formájának alkalmazása esetén érvényes 

szabály, hogy azokról sem rögzített képfelvétel, sem hangos, sem videófelvétel nem 

készíthető, az harmadik félnek nem továbbítható, nem tehető közzé nyilvános helyeken! 

Ez kizárólag akkor történhet meg, ha mindkét fél, pedagógus és a kiskorú gyermek szülője 

erről előre írásban megegyeznek! 

A pedagógus által készített digitális, vagy bármely egyéb oktatási anyag (pl. prezentációk, 

egyéb bemutatók, feladatsorok, feladatlapok, képi-és hanganyagok, digitális feladatok, word 

dokumentumok, stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak, azok harmadik félnek nem 

továbbíthatók, nem tehetők közzé nyilvános helyeken! 

A pedagógus számára visszaküldött tanulói anyagok (írásbeli dokumentumok, azokról készült 

fotók,  kidolgozott munkák, prezentációk, alkotások, stb.) nem adhatók át harmadik félnek, 

nem tehetők közzé nyilvános helyeken! 

 

A szabályok betartása mindenkire nézve kötelező! Azok be nem tartása büntetőeljárást von 

maga után. 

A szabályzatot minden érintett elektronikus formában kapja meg. A szabályzatban foglaltak 

tudomásul vételéről a rendkívüli helyzetre való tekintettel elektronikusan kell nyilatkozni az 

alábbiak szerint: 

A szabályzatot az iskola igazgatója minden pedagógushoz eljuttatja. Az osztályfőnökök 

kötelesek gondoskodni arról, hogy minden szülőhöz/tanulóhoz eljusson. A nyilatkozatot e-

mailben írt szövegben, nem csatolmányban kell visszaküldeni.  

A pedagógusok az iskola@szivarvanygszki.hu e-mail címre, a szülők/nagykorú tanulók az 

osztályfőnök e-mail címére kötelesek a nyilatkozatot küldeni. Jelen helyzetben elegendőnek 

fogjuk tekinteni az elektronikus úton tett nyilatkozattételt. 
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Az alábbi nyilatkozatot kell az e-mail-be bemásolni (nem mellékletként), a szükséges 

adatokat beírni, és a fent leírt módon visszaküldeni. 

 

Szülői (tanulói) nyilatkozat: 

 

Alulírott ................................ törvényes képviselő/nagykorú tanuló nyilatkozom, hogy a 

Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola digitális oktatás 

gyakorlatáról szóló 1. sz. szabályzatát elolvastam, az abban foglaltakat ................. nevű 

gyermekemre nézve tudomásul vettem, betartását magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Dátum                                                                                           aláírás 

 

 

Nyilatkozat intézményi alkalmazott esetén:  

Alulírott ................................ nyilatkozom, hogy a Szivárvány Baptista Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakképző Iskola digitális oktatás gyakorlatáról szóló 1. sz. szabályzatát 

elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, betartását magamra nézve kötelezőnek 

tartom. 

 

Dátum                                                                                           aláírás 

 

 

 

 

Budapest, 2020. március 30. 

 

 

 

Kisely Zsuzsanna  

igazgató  

 

 

 

 


