Sosnowiec, 9 lutego 2021 r.
DK-SO.5533.2.6.2021
Stowarzyszenie na rzecz Praworządności
w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych
Statutów”
Pan Łukasz Korzeniewski
Dotyczy: pisma nr KT.01.02-IX/2020 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie zapisów w
statucie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka Korczaka w Sosnowcu
W związku z Pana pismem nr KT.01.02-IX/2020 informuję, że 1lutego 2021 r.
starszy wizytator Maryla Skupień przeprowadziła kontrolę doraźną w Szkole
Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. W wyniku kontroli
stwierdzono istnienie nieuprawnionych zapisów w Statucie tej szkoły, w zakresie
§57 pkt 7 lit. a; § 57 pkt 16 i § 64 pkt 3; § 75 ust. 1, 2, 3; § 72 ust. 4 i § 80 ust. 5; §
76 ust. 1 pkt.9 lit. b i lit. c; § 80 ust. 2 pkt 8; § 20 ust.8 i ust 9.
W związku z powyższym dyrektorowi szkoły wydano zalecenia:
1. W statucie szkoły określić kryteria oceny celującej oraz sposób
udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac
pisemnych ucznia z uwzględnieniem
swobodnego dostępu ucznia
i rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce zgodnie z 44 b ust 3 oraz art. 44 e ust.4 i ust. 7 Ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
2. Dostosować zapisy § 75, § 72, § 80, § 20, § 76 statutu Szkoły Podstawowej
nr 45 w Sosnowcu w zakresie ubioru uczniów na terenie szkoły, uregulowań
dotyczących
używania
w
szkole
urządzeń
elektronicznych,
odpowiedzialności za wyrządzone przez ucznia szkody podczas zajęć
szkolnych, przestrzegania kompetencji rady rodziców w sprawie
podejmowania decyzji i uchwał, przenoszenia ucznia pełnoletniego do innej
szkoły do art. 100 ust.6, art. 99 ust.4, art. 35, art. 84 ust.1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz
art. 426 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r.,
poz. 1740).
podpisano elektronicznie
mgr Mirosława Kolwas-Soczyńska
Dyrektor Delegatury

Pismo sporządził: st. wizytator Maryla Skupień; Tel: 32/291-31-67

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. – RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40024 Katowice.
2. Inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Katowicach jest Pani Agata Andruszkiewicz, ul.
Powstańców 41a, 40-024 Katowice, tel.: (32) 6063037, e-mail: ido@kuratorium.katowice.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy i udzielenia Pani odpowiedzi
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty
upoważnione do ich odbioru na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy, a po tym
okresie dla celów i przez czas zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo
do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Od ich podania uzależnia się prowadzenie
sprawy w Kuratorium. Brak podania danych uniemożliwi realizację czynności urzędowych.
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