
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ORAZ REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie 

 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie, siedziba:  76-270 Ustka, Charnowo 55, tel./fax  59 8461133.  

strona internetowa: adres e-mail: spcharnowo@poczta.onet.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Dariusz Kurkierewicz e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 

Lp. 
Nazwa czynności 

przetwarzania 

Kategorie osób, których 

dane dotyczą 

Określenie zakresu 

przetwarzanych danych 
Źródło danych 

Cel 

przetwarzania 

Nazwa 

systemu/opro

gramowania 

Forma rejestru Podstawa prawna 

1 Księga uczniów Uczniowie i rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

 Rodzice 

uczniów 

Przebieg okresu 

nauki 
– Papierowo 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe oraz 

Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

2 

Karty zapisu 

ucznia/dziecka 

 

Uczniowie i rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, 

adres email 

 Rodzice 

uczniów 

Realizacja 

obowiązku 

szkolnego/przedsz

kolnego 

- Papierowo 
Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 

3 Księga dzieci Uczniowie i rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Urząd gminy 

Kontrola realizacji 

obowiązku 

szkolnego 

- Papierowo 
Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 



4 Księga absolwentów Uczniowie 
Uczeń - imię i nazwisko,  

Nr świadectwa, Nr księgi ucznia, 

Świadectwo 

szkolne 

Rejestr wydanych 

świadectw 

ukończenia szkoły  

- - 
Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 

5 Arkusze ocen Uczniowie i rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Oceny 

Nauczyciel-imię i nazwisko 

Rodzice 

uczniów 

Rada 

Pedagogiczna 

Przebieg okresu 

nauki 
Librus 

Papierowo 

Elektronicznie 

Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 

6 Dziennik zajęć 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Oceny 

Nauczyciel-imię i nazwisko 

Rodzice 

uczniów 

Rada 

Pedagogiczna 

Przebieg okresu 

nauki 
Librus Elektronicznie 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe, Rozporządzeniem 

w sprawie szczegółowej orga-

nizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli  oraz 

Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu prowadze-

nia przez publiczne przedszko-

la, szkoły i placówki doku-

mentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

7 
Dzienniki zajęć 

dodatkowych 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Oceny 

Nauczyciel-imię i nazwisko 

Rodzice 

uczniów 

Rada 

Pedagogiczna 

Przebieg okresu 

nauki 
- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe, Rozporządzeniem 

w sprawie szczegółowej orga-

nizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli  oraz 

Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu prowadze-

nia przez publiczne przedszko-

la, szkoły i placówki doku-

mentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

8 
Dziennik zajęć 

świetlicowych 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Oceny 

Rodzice 

uczniów 

Rada 

Pedagogiczna 

Przebieg okresu 

nauki 
- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe, Rozporządzeniem 

w sprawie szczegółowej orga-

nizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli  oraz 

Rozporządzeniem 



Nauczyciel-imię i nazwisko Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu prowadze-

nia przez publiczne przedszko-

la, szkoły i placówki doku-

mentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

9 
Wykaz dzieci 

dożywianych w szkole 
Uczniowie 

Uczeń - imię i nazwisko, klasa 

Rodzic – imię i nazwisko 

Rodzice 

uczniów 

Rozliczenie 

kosztów 

dożywiania 

- Papierowo 

Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej oraz Zarządzeniem 

Wójta Gminy Ustka w sprawia 

wyrażenia zgody na warunki 

korzystania ze stołówek 

szkolnych 

10 

Księga druków ścisłego 

zarachowania 

(legitymacje szkolne, 

karty rowerowe) 

Uczniowie 

Uczeń - imię i nazwisko,, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Numer druku 

Rodzice 

uczniów 

Uczniowie 

Wydanie 

dokumentu 
- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe oraz 

Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w 

sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków 

szkolnych  

11 
Rejestry wydanych 

zaświadczeń 

Uczniowie 

Pracownicy 

Uczeń - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko 

Pracownik - nazwisko i imię, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce zatrudnienia 

Rodzice 

uczniów 

Dane kadrowe 

Wydanie 

zaświadczenia 
- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych  

12 
Świadectwa szkolne i 

duplikaty 

Uczniowie 

Absolwenci 

Uczeń/absolwent - imię i 

nazwisko,, data urodzenia, adres 

zamieszkania, numer ewidencyjny 

PESEL, oceny 

Arkusze ocen 

Wydanie 

dokumentu 

potwierdzającego 

przebieg nauki 

- Librus 

-papierowo 

Papierowo 

Elektronicznie 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych  

13 
Protokoły 

powypadkowe uczniów 

Uczniowie 

Świadkowie zdarzenia 

Komisja powypadkowa 

Uczeń - imię i nazwisko,, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, klasa 

Świadek – nazwisko i imię 

Komisja powypadkowa – nazwisko 

i imię 

Dziennik 

lekcyjny 

Dokumentowanie 

przebiegu 

zdarzenia 

- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w 

szkołach i placówkach 

publicznych 

14 Karta zdrowia ucznia 
Uczniowie 

Rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko,, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, stan 

Rodzice 

uczniów 

Pracownicy 

Profilaktyka 

zdrowotna 
- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie ogólnych przepisów 



zdrowia 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, wykształcenie 

służby zdrowia bezpieczeństwa i higieny w 

szkołach i placówkach 

publicznych 

15 Karty biblioteczne Uczniowie Uczeń - imię i nazwisko,, klasa 
Dziennik 

lekcyjny 

Ewidencja 

czytelnictwa 
- Papierowo Ustawa Prawo Oświatowe 

16 

Decyzje w sprawie 

odroczenia od 

obowiązku szkolnego 

Uczniowie 

Rodzice 

Uczeń - imię i nazwisko,, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, opinia 

PPP 

Rodzic – imię i nazwisko 

Wniosek 

rodzica 

Odroczenie 

obowiązku 

szkolnego 

- Papierowo Ustawa Prawo Oświatowe 

17 
Protokoły rad 

pedagogicznych 

Uczniowie 

Nauczyciele 

Uczeń - imię i nazwisko,, klasa 

Nauczyciel- nazwisko i imię 

Dziennik 

lekcyjny 

Organizacja i 

przebieg pracy 

szkoły 

- 
Papierowo 

Elektronicznie 
Ustawa o systemie oświaty 

18 

Opinie i orzeczenia 

wydane przez Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Uczniowie 

Uczeń - imię i nazwisko,, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, treść 

opinii i orzeczenia 

Rodzic – nazwisko i imię, 

Rodzice ucznia  
Pomoc w procesie 

edukacji 
- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe oraz 

Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w 

sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

19 
Dziennik 

korespondencji 

Uczniowie 

Rodzice 

Pracownicy 

imię i nazwisko,, adres 

zamieszkania 
- 

Prawidłowy obieg 

dokumentacji w 

szkole 

- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą  o 

narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz 

Ustawą o rachunkowości 

20 
Lista obecności 

pracowników 

Pracownicy administracji i 

obsługi 
imię i nazwisko, 

Dokumenty 

kadrowe 

Ewidencja czasu 

pracy 
- Papierowo 

Zgodnie z Kodeksem pracy i 

Regulaminem pracy. 

21 

Ewidencja godzin 

ponadwymiarowych 

nauczycieli 

Nauczyciele imię i nazwisko, 
Dokumenty 

kadrowe 

Ewidencja czasu 

pracy 
- Papierowo 

Zgodnie z Kodeksem pracy i 

Regulaminem pracy. 

22 

Protokoły 

powypadkowe 

pracowników  

Pracownicy 

Świadkowie  

Zespół powypadkowy 

Pracownik - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Świadek – nazwisko i imię 

Zespół powypadkowy – nazwisko i 

imię 

Dokument 

tożsamości  

Dokumentowanie 

przebiegu 

zdarzenia 

- Papierowo Ustawa o systemie oświaty 

23 
Arkusz organizacyjny 

szkoły 
Nauczyciele 

imię i nazwisko, dokumenty 

potwierdzające wykształcenie  

Dokumenty 

kadrowe 

Prawidłowa 

organizacja pracy 

szkoły 

- Papierowo Ustawa o systemie oświaty 



24 Księga Zarządzeń  Pracownicy szkoły imię i nazwisko, 
Dokumenty 

kadrowe 

Prawidłowa 

organizacja pracy 

szkoły 

- Papierowo 
Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 

25 
Rejestr urlopów 

pracowników 
Pracownicy szkoły imię i nazwisko, 

Dokumenty 

kadrowe 

Ewidencja 

urlopów 
- Papierowo 

Zgodnie z Kodeksem pracy i 

Regulaminem pracy. 

26 
Rejestr wydanych 

delegacji 
Pracownicy szkoły imię i nazwisko, 

Dokumenty 

kadrowe 

Ewidencja czasu 

pracy i kosztów 
- Papierowo 

Zgodnie z Kodeksem pracy i 

Regulaminem pracy. 

27 
Dokumenty 

zarchiwizowane 

Absolwenci 

Nauczyciele 

Absolwenci - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, oceny 

Pracownicy - imię i nazwisko,  

- 

Przetwarzane na 

potrzeby samych 

zainteresowanych 

- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą  o 

narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz 

Rozporządzenia Ministra 

Kultury w sprawie 

postępowania  z dokumentacją 

zasad jej klasyfikowania i 

kwalifikowania oraz zasad i 

trybu przekazywania 

materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych 

28 
Awans zawodowy 

nauczyciela 
Nauczyciele 

Imię i nazwisko, data urodzenia, 

adres zamieszkania, wykształcenie, 

Dokumenty 

kadrowe 

Uzyskanie 

kolejnego stopnia 

awansu 

zawodowego 

- Papierowo 
Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty 

29 

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

– wnioski 

Pracownicy szkoły 

Emeryci 

Renciści 

Nazwisko i imię, adres 

zamieszkania, dochód 

Wnioski 

zainteresowany

ch 

Wypłata zapomogi 

finansowej 
- Papierowo 

Zgodnie z Ustawą o 

zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych oraz 

Regulaminem zakładowego 

funduszu świadczeń 

socjalnych. 

30 
Rekrutacja 

pracowników 
Kandydat na pracownika 

Imię i nazwisko,  

adres zamieszkania, dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje 

CV 
Zatrudnienie 

pracownika 
- Papierowo Kodeks Pracy 

31 

Orzeczenia lekarskie do 

celów sanitarno-

epidemiologicznych 

Pracownicy szkoły 

Imię i nazwisko, data urodzenia, 

adres zamieszkania, numer 

ewidencyjny PESEL, ocena stanu 

zdrowia 

Medycyna 

Pracy 

Badania 

profilaktyczne 
- Papierowo 

Kodeks Pracy 

Ustawa o systemie oświaty 

 


