
UCHWAŁA NR 19/17/18 
RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZEREMSZE 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej w Czeremsze 

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się co następuje:  
 

 
§ 1. W statucie Szkoły Podstawowej w Czeremsze wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Szkoła używa nazwy: Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Cze-
remsze.” 

2) w § 95: 
a) uchyla się ust. 5 
b) po ust. 14 dodaje się ust. 15-17 w brzmieniu: 
„15. Do zadań inspektora ochrony danych osobowych należy: 
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, któ-

rzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów Unii oraz pań-
stw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz doradzanie i w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 
kwietnia 2016 r. innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych 
oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony 
danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość 
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z 
tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monito-
rowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwią-

zanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 
36 w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych spra-
wach; 

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywa-
niem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia; 

7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestr kategorii czynności; 
8)  zachowanie w tajemnicy szczegółów dotyczących swoich zadań. 
 
16. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy m. in.: 
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków 

zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć 
dzieci w ciągu dnia; 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci; 



3) współpraca z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wy-
chowaniu dzieci, współdziałanie ze sprzątaczką w utrzymaniu ładu i porządku oraz 
dbałość o należytą dyscyplinę pracy; 

4)  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny; 
5) przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach i 
zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; 

 6) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego zleconych przez Dyrektora i bezpośredniego przełożonego. 

 
17. Do zakresu obowiązków pomocy administracyjnej należy m.in.: 

1) bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją kancelaryj-
ną – właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie; 

2) odbieranie poczty, email; 
3) prowadzenie spraw administracyjnych i biurowych szkoły; 
4) zaopatrzenie szkoły w materiały biurowe i kancelaryjne; 
5) ewidencjonowanie czasu pracy pracowników; 
6) prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych i służbowych pracowników w godzi-

nach pracy; 
7) prowadzenie dokumentacji uczniów; 
8) prowadzenie ewidencji legitymacji uczniowskich i pracowniczych; 
9) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych; 
10) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowanie dyskrecji i 

tajemnicy załatwianych spraw; 
11) ochrona danych osobowych pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepi-

sami; 
12) prowadzenie dokumentacji rekrutacji uczniów.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Czeremsze. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 roku. 
 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


