
UCHWAŁA NR 17/02/19 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach  

z dnia 4 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły 

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze 

zm.) art.80 ust.2 pkt 1 w związku z art.82 ust.2  i  art. 98 - Rada Pedagogiczna postanawia: 

§ 1 

W Statucie Szkoły wprowadza się następujące  zmiany: 

1. Treść  § 17 otrzymuje odpowiednio oznaczenie ust 1. 

 

2. W § 17 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 

2. W przypadku ubiegania się o objecie ucznia zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia, Szkoła opracowuje i przekazuje poradni dokumentację określającą: 

1)     trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

2) opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ,  

o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

 

3. W § 20 dodaje się ust.8 w brzmieniu: 

 8. Zadania Dyrektora w związku z RODO: 

 1) Dyrektor,  jako Administrator Danych Osobowych w procesach przetwarzania 

 danych uwzględnia charakter,   zakres,   kontekst  i cele przetwarzania oraz ryzyko  

 naruszenia prawa lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

 i wadze zagrożenia.  

 2) Dyrektor powołuje Inspektora Danych Osobowych, który bezpośrednio podlega 

 Administratorowi Danych Osobowych. 

 3) Dyrektor zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

 przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, 

 a także było poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji. 

 4) Dyrektora ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane 

 dotyczą, w szczególności danych osobowych osób korzystających z pomocy poradni, 

 rodziców oraz pracowników i współpracowników Szkoły. 

 5) Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych 

 osobowych poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosującego 

 obowiązujące w tym zakresie przepisy.  

 

4. W § 70 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

  18. Zadania  nauczycieli w związku z RODO: 

 1) Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzanie danych 

 osobowych, zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy 



 przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.

 2)  Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie  

 w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie 

 nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych 

 szkoły w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnienia 

 danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa. 

 

5. W § 77 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 6. Do obowiązków  pracowników niebędących nauczycielami należy przetwarzanie 

danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie  

z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


