Uchwała Nr 14/2018
Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Golubiu-Dobrzyniu
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
W statucie przedszkola dokonuje się następujących zmian:
§ 12. 1. Otrzymuje nowe brzmienie : Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym
roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
przedszkola w terminie określonym w aktualnym rozporządzeniu MEN w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
w §35. po ust. 7 dodaje się w §35a. w brzmieniu: „ § 35 a. 1. W przedszkolu działa Inspektor
Ochrony Danych .
2. Inspektora ochrony danych zatrudnia dyrektor przedszkola.
3. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
4. Do zadań inspektora zgodnie z art. 39 RODO należą:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy
rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i
doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, 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
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4) współpraca z organem nadzorczym;
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36
RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych
sprawach.”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

………………………………………………………

Uchwała została przyjęta ilością głosów:
1. Za: …......osób
2. Przeciw: ………osób
3. Wstrzymało się: …….osób
4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: ………osób
5. Obecnych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej: …….osób

