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Załącznik do uchwały nr 4/08/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z dnia 31.08.2020 r. 

 

 

 

Aneks nr 7 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku 

 

I. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r. Nr 95 poz. 425, Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1327), zwana dalej UoSO; 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59, Dz.U. z 2020 r. poz. 

910), zwana dalej UPO; 

3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); 

4) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. U. z 2019 r. poz. 730). 

 

II. W oparciu o przepisy j.w. wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku: 

 

1. Na podst. UPO art.1 pkt 15a, w § 7 ust.1 statutu (zadania szkoły w zakresie nauczania) dodaje się 

pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności”. 

2. Na podst. UPO art. 30a, w rozdziale 2 statutu (cele i zadania szkoły) dodaje się § 10a w brzmieniu: 

„§10a Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 4 

im. księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku. 

2. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych wykonuje Dyrektor szkoły, którego zadaniem 

jest wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Szkoła przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko ucznia i rodziców, data i miejsce urodzenia 

ucznia, numer PESEL ucznia, adres ucznia i rodziców, numery telefonów i adresy mailowe 

rodziców) w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających 

z ustawowych przepisów oświatowych. 
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4. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje w szkole lub wykonujące pracę w szkole są 

obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub 

wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 

psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, 

poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.  

5. Zapisów ust. 4 nie stosuje się: 

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

2) jeżeli rodzic ucznia wyraził zgodę na ujawnienie określonych informacji; 

3) w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne.” 

3. Na podst. UPO art. 68 pkt 12, w § 12 ust. 2 statutu (zadania Dyrektora szkoły) dodaje się pkt 38 

w brzmieniu: 

 „38) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych 

osobowych." 

4. Na podst. art. 69 ust 7 UPO, w § 12 statutu, ust. 24 (zadania Dyrektora szkoły) otrzymuje 

brzmienie: 

„24) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności szkoły”. 

5. Na podst. UPO art. 70 ust. 1 pkt 5, w §13 ust.1 statutu, w pkt 1 (kompetencje stanowiące RP) 

dodaje się literę h w brzmieniu: 

„h) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów”. 

6. W §24 statutu (Zadania biblioteki) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z „Polityką Bezpieczeństwa Danych 

Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 

w Sanoku”. 

7. W §25 statutu (Zadania świetlicy) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Dane osobowe gromadzone w świetlicy podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z „Polityką Bezpieczeństwa Danych 

Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 

w Sanoku”. 

8. W § 39 ust. 4 statutu (Zadania i obowiązki nauczycieli) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie 

ochrony danych osobowych uczniów i ich rodzin”. 

9. W § 52 statutu (System kar obowiązujący w szkole), w ust. 2 uchyla się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nagana udzielona przez Dyrektora wobec uczniów szkoły”. 
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10. W § 52 statutu (System kar obowiązujący w szkole) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Odwołanie lub prośba, o których mowa w ust. 8 mogą być złożone przez ucznia lub rodziców 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich o udzieleniu uczniowi kary.” 


