Aneks nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17 grudnia 2018r.
(załącznik nr 1 do Uchwały 15/2018/2019)
Uchwałą nr 15/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
w Płońsku z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się w Statucie następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 12 wprowadza się zapis: Szkoła prowadzi klasy wielozawodowe.
Nauczanie w oddziałach wielozawodowych odbywa się w ustalonych zawodach dla
młodocianych pracowników w postaci kursów.
2. W rozdziale 2. po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: Ochrona danych osobowych
1. W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku obowiązuje Polityka
RODO.
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.
2) Pracownicy Szkoły mają dostęp do danych osobowych i muszą przestrzegać
RODO.
3) Okres przechowywania danych osobowych jest dostosowany do przepisów
archiwalnych.
4) Podmiot danych osobowych ma prawo do informacji o celach, formach
i odbiorcach danych.
5) Dane osobowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica Płońsku to
oprócz danych zwykłych są dane wrażliwe oraz dodatkowo wizerunek na
stronach www szkoły, umieszczanie w artykułach promujących szkołę.
6) Dane dla celów medycznych podchodzą pod regulacje RODO.
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez rodzica/ucznia
w formie zgody potwierdzonej podpisem na druku szkolnym.
8) Szkoła prowadzi monitoring korytarzy, terenu przyszkolnego, Internatu w celu
zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbania o dobro mienia szkoły. Wgląd ma
Dyrektor, Wicedyrektorzy lub osoba upoważniona.
9) Łamanie RODO jest podstawą do wystąpienia na drogę sądową.
10) Prace pisemne uczniów rozdajemy osobiście uczniowi, rodzicowi/opiekunowi
pokazujemy tak, by nie zobaczył innych prac.
11) Inspektora ochrony danych osobowych zatrudnia Dyrektor.
3. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: dla klas technikum i branżowej szkoły I stopnia
szkoła organizuje:
1) dla technikum praktyki zawodowe w zakładach pracy według harmonogramu
praktyk na dany rok;
2) zajęcia praktyczne dla branżowej szkoły I stopnia w trakcie całego cyklu
kształcenia

3) zajęcia praktyczne zgodnie z planem nauczania prowadzone są w pracowniach
szkolnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, w zakładach pracy na
podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.
4. W § 32 po ust. 11 dodaje się ust. 12 oraz ust. 13 w brzmieniu:
12. obowiązki nauczyciela praktycznej nauki zawodu:
1) przekazywanie uczniom wiedzy praktycznej w zakresie nauczania przedmiotu;
2) realizowanie programów nauczania;
3) rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrożenie
do samodzielnej pracy;
4) organizowanie stanowisk pracy dla uczniów; czuwanie nad prawidłową
eksploatacją maszyn i urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego
i planowanie napraw;
5) czuwanie nad przestrzeganiem zasad BHP i przeciwpożarowych;
6) troska o stan zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;
7) systematyczne ocenianie i kontrola obecności.
13. Opiekun uczniów odbywających zajęcia praktyczne u pracodawcy zobowiązany
jest do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

systematycznej kontroli obecności i postępów w nauce ucznia;
koordynowania realizacji podstawy programowej;
czuwania nad bezpiecznymi warunkami pracy ucznia;
prowadzenia dokumentacji;
przekazywania informacji o uczniu pracodawcy i wychowawcy;
stosowania zapisów zawartych w regulaminie praktycznej nauki zawodu.

