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INTERPELACJA

W związku z ostatnimi wydarzeniami proszę o pisemne wyjaśnienie:
W jakim celu organ prowadzący żądał od dyrektorów podległych placówek danych od 
2011 roku dotyczących pracowników szkół i jak to się ma do obowiązującego RODO.

Organ prowadzący szkoły ma wyłączny dostęp do danych osobowych dyrektora 
szkoły ponieważ jest bezpośrednim jego pracodawcą, w związku z tym Starosta nie 
powinien wnikać w dane osobowe nauczycieli oraz pracowników niebędących 
nauczycielami ponieważ nie jest ich bezpośrednim pracodawcą.

Jeśli zaś chodzi o zadania jakie organ prowadzący ma względem szkół to zostały one 
określone w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r , poz. 996).

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 
prowadzącego szkołę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym 
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w ustawie o rachunkowości 
i obsługi organizacyjnej szkoły (nie dotyczy to organów prowadzących szkoły, 
które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o rachunkowości, nie są 
obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą).
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5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo- 
profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych;

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 
szkoły lub placówki;

Z  pow ażan iem


