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Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők! 
 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket, mint érintett szülőket, törvényes képviselőket1, hogy a pedagógusok  
értékelésének és minősítésének rendszeréhez, az előmenetel elismeréséhez (portfólió  
feltöltés), valamint a megvalósuló pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési 
szakértői képzésen, a képzések zárásakor, tanfelügyeleti ellenőrzésen, minősítési eljáráson 
való részvétel esetén a minősítéshez, vagy képzés lebonyolításához szükséges 
foglalkozásról/tanóráról készült fénykép- és videofelvételen, gyermekük részvétele önkéntes. 

 

A felvételek kizárólag a pedagógusok értékelésének és minősítésének rendszeréhez, az 
előmenetel elismeréséhez, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 
pedagógusminősítési szakértői képzésen, illetve a képzések zárásakor, tanfelügyeleti 
ellenőrzésen, vagy minősítési eljáráson a minősítéshez, vagy képzés lebonyolításához 
kerülnek felhasználásra. 

 
A felhasználás során a gyermekek személyes adatai nem kerülnek harmadik személy 
birtokába, kezelésébe, a video felvételen a tanulók csak keresztnevükkel szerepelnek. A 
fénykép- és videofelvételek felhasználásakor személyes adatok átadására nem kerül sor. 

 
Továbbá, az intézmény programjairól, rendezvényeiről is fénykép- és videofelvételek 
készülhetnek. Ezeket adott esetben kollégáink, vagy a nemzetiségi sajtó, közszolgálati 
televízió munkatársai készítik a médiákban való illusztráció, megjelenés, vagy intézményi 
honlapunk (www.krleza.hu), infó-panelünk színesebbé tétele céljából. 

 

Az intézmény közösségi oldalakra nem tölt felvételeket, az ilyen jellegű felhasználástól 
elzárkózik. A felvételek intézményünk részéről történő felhasználása során személyes adatok 
átadására nem kerül sor. 

 
Kérjük, hogy a fentiek elfogadása esetén, az alábbi hozzájáruló nyilatkozattal 
szíveskedjenek támogatni a pedagógiai munka színvonalának, minősítésen keresztül 
megvalósuló emelését! 

 
Köszönettel: 

 
…………………………………. 

 
Magyar Rita, megbízott igazgató, igazgatóhelyettes 

 

 
 
 
 
 
 

 

1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (3) szerint: 
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 
képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

http://www.krleza.hu/
mailto:info@krleza.hu
http://www.krleza.hu/


Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže 
H-7624 Pečuh, Ulica Szigeti 97. 

Miroslav Krleža“ Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
7624 Pécs, Szigeti út 97. 

Tel&fax: +36-72-252-657; 251-283; 256-283 
Internet honlap: www.krleza.hu ; E-mail: info@krleza.hu 

 

 
 

2.)  b  számú  melléklet  –  Szülő  hozzájáruló 
nyilatkozata 

 
 
 

Nyilatkozat 
szülői hozzájárulás gyermek és tanuló részére 

 
 
 
 

Alulírott  ……………………………………….  szülő/törvényes  képviselő  a  fenti  tájékoztatás 
alapján hozzájárulásomat adom, hogy a gyermekemről ………………………………………, 

…… osztályos tanulóról (tanulói azonosító:……………………) készített fénykép- vagy 

videofelvétel a pedagógusok értékelésének és minősítésének rendszeréhez, az előmenetel 

elismeréséhez, (portfólió feltöltés), valamint a megvalósuló pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői képzésen, illetve a képzések zárásakor, a tanfelügyeleti 

ellenőrzésen, minősítési eljáráson való részvétel esetén a minősítéshez, vagy képzés 

lebonyolításához felhasználható legyen. 

 
Továbbá, az intézmény programjairól, rendezvényeiről készült fénykép- és videófelvételek 

nemzetiségi sajtóban, közszolgálati televízióban, vagy az intézményi infó-panelen – honlapon 

– történő megjelenéssel egyetértek. 
 

Az adatkezelési eljárásokat megismertem és elfogadtam, hozzájárulásom gyermekem 

intézménnyel fennálló jogviszonyának teljes idejére szól! 

 
 
 

Pécs, ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

szülő, törvényes képviselő 
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