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Dyrektor ‐ zadaniaDyrektor ‐ zadania

DYREKTOR

Filtrowanie stron WWW pod 
kątem niepożądanych treści.

Stworzenie i wdrożenie 
procedur określających 
sposób zarządzania 
systemami informatycznymi 
i przetwarzania danych 
osobowych

Zapewnienie warunków 
do prawidłowej realizacji 
podstawy programowej 





Realizacja podstawy programowejRealizacja podstawy programowej

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.4.17)

Załącznik nr 2
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 
pkt. 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno‐
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

Załącznik nr 4
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
pkt. 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami
informacyjno ‐ komunikacyjnymi;



Realizacja podstawy programowejRealizacja podstawy programowej

Wyposażenie szkół/placówek w sprzęt niezbędny do realizacji podstawy 
programowej – JST

Prawidłowa realizacja podstawy programowej – Dyrektor szkoły/placówki

Odpowiedzialność



Realizacja podstawy programowejRealizacja podstawy programowej

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr
54, poz. 442) ‐ przepis obowiązuje od dnia 1 września 2009 r.
Od tej daty na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii
informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, nadal obowiązuje podział na
grupy, ale ‐ i to jest zmiana w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów ‐ liczba
uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni
komputerowej.

Prawodawca przewidział okres przejściowy dla szkół na dostosowanie organizacji zajęć z
informatyki i technologii informacyjnej do nałożonego wymogu (dotyczącego liczby
uczniów w grupie). W myśl § 2 ‐ dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami
prowadzącymi szkoły, zobowiązani są dostosować organizację obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby
uczniów w grupie na tych zajęciach, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.



Dz.U.04.256.2572 j.t.Dz.U.04.256.2572 j.t.

Ustawa o systemie oświaty

Art. 39. 1.

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;



Bezpieczeństwo uczniów to także (obecnie w coraz większym stopniu)

BEZPIECZEŃSTWO 
SZKOLENEJ SIECI 
KOMPUTEROWEJ !!!



Dz.U.04.256.2572 j.t.Dz.U.04.256.2572 j.t.

Art. 4a.

Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są
obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i
aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Ustawa o systemie oświaty

Przepis został dodany do ustawy 11 kwietnia 2007 r.



„Z punktu widzenia celów procesu kształcenia i wychowania, określone treści i
formy przekazu informacji przez Internet mogą być bowiem niepożądane ‐ a
nawet szkodliwe dla rozwoju psychicznego, zwłaszcza rozwoju
emocjonalnego, dzieci i młodzieży (...). Wyniki badań pokazują, że dzieci i
młodzież jako użytkownicy Internetu są narażeni na ryzyko częstego,
niekontrolowanego kontaktu z treściami niepożądanymi i szkodliwymi dla
rozwoju społeczno‐emocjonalnego, zwłaszcza dla kształtowania się postaw
wobec seksu, drugiej płci i miłości rodzinnej".

Jak wynika z treści zamieszczonych w projekcie do zmiany ustawy:



Z punktu widzenia dyrektora szkoły art. 4a w ustawie o systemie oświaty,
powinien być dopełniony o rozporządzenie Rady Ministrów określające
„minimalne wymagania, jakie powinno spełniać to oprogramowanie".

Rozporządzenie to powinno określać m.in. "szczegółowy zakres treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i
moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących
brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy
obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację".



Na chwilę obecną takie uszczegółowienie tego przepisu 
NIE ISTNIEJE !!!

Art. 4a



Przetwarzanie danych osobowychPrzetwarzanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie systemami informatycznymi w
szkole jest DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI.

Jest odpowiedzialny za:
• Identyfikacje i analizę zagrożenia oraz ryzyka, na które narażone może

być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
• Określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów

informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.
• Monitoring zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych

osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.

Dyrektor może powołać administratora bezpieczeństwa informacji !!!



Dziennik elektronicznyDziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny stanowi zbiór danych, w tym danych osobowych o 
uczniach, a dyrektorzy szkół, są – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. 
Zm.) ‐ administratorami tych zbiorów danych.

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 
administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli szkoły i placówki oświatowe powierzyły firmom przetwarzanie danych bez zawarcia w 
formie pisemnej umów, należy uznać, że został naruszony art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych.



Dziennik elektronicznyDziennik elektroniczny

Rodzice uczniów korzystają z dziennika elektronicznego ‐ udostępniony
zakres danych – decyzja dyrektora szkoły.
Decyzja ta powinna w równym stopniu obejmować wszystkich rodziców i określać jednakowe warunki
korzystania z e‐dziennika.

Pobieranie opłat od rodziców uczniów za dostęp do dziennika
elektronicznego jest nieuprawnione! Zgodnie z art. 54 ust 8 ustawy o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje innej formy
pobierania opłat od rodziców szkół publicznych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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