Katowice, 29 grudnia 2020 r.
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Pan
Łukasz Korzeniowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”
kontakt@umarlestatuty.pl

Szanowny Panie,
w związku pismem nr KT.01.04-IX.2020 z 30 listopada 2020 r. przesłanym do
Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że w dniach 9 i 11 grudnia
2020 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Szkole Podstawowej nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach,
dotycząca przestrzegania statutu szkoły, praw dziecka i praw ucznia oraz zasad
oceniania uczniów.
Stwierdzono niezgodność statutu szkoły z art. 98 ust. 1 pkt 8, 17, 18 i art. 99 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze
zm.) oraz art. 44b ust. 1 pkt 1, 44b ust. 3 pkt 1 i 44e ust. 4 i 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 ze zm.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dyrektorowi szkoły
wydano zalecenie.

Otrzymują do wiadomości:
aa
Pismo sporządziła
Grażyna Nawrocka – starszy wizytator, Wydział Nadzoru Edukacji, tel.: 32 606 30 49

Informuję, iż od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Poniżej przedstawiam najważniejsze kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z załatwianiem spraw
w Kuratorium Oświaty w Katowicach (art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”). Kuratorium Oświaty w Katowicach gromadzi
i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w
celu realizacji zdań statutowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty
w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP:
/y77uu54yfi/skrytka.
2. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 326063037 e-mail:
iod@kuratorium.katowice.pl Od podania przez Panią/Pana danych osobowych uzależnia się prowadzenie sprawy
w Kuratorium.
3. Podanie danych jest:
a) obowiązkowe (gdy wynika to z przepisów prawa);
b) dobrowolne (jeśli wynika z udzielonej Pani/Pana zgody np. w celu zawarcia umowy (uwaga: brak podania danych
uniemożliwi realizację czynności urzędowych).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji sprawy, a po tym okresie dla celów i przez czas
oraz w zakresie wskazanym przepisami prawa (np. w celu archiwizacji dokumentów).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym
z przepisów prawa, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

