
 

 

Rejestr zbiorów 

załącznik nr ………do „Polityki Bezpieczeństwa”   

 

Lp. 
Nazwa zbioru  

danych 
 

Programy zastosowane do przetwarzania 
danych 

Uwagi 

1. Dane pracownicze Wersja papierowa 
wersja elektroniczna - SIO, program vulcan płace, 
kadry, protokoły rady pedagogicznej, system 
ERU-PZU, 

Papierowa: teczki akt osobowych, projekt organizacji pracy przedszkola, lista 
obecności, listy płac, angaże, rejestry ewidencji zatrudniania i zwalniania 
pracowników, rejestr w sprawie postępowania awansów nauczycieli, rejestr nagród 
przyznawania pracowników, księga zastępstw, zaświadczenia o zatrudnieniu i 
wynagradzaniu, rejestr umów pracowniczych, środki ochrony BHP, rejestr badań 
okresowych, rejestr wypadków w drodze i w pracy, rejestr chorób zawodowych, 
rejestr pomocy zdrowotne nauczycieli, rejestr absencji, urlopy pracownicze, 
ewidencja delegacji służbowych, ewidencji czasu pracy nauczycieli- godziny 
ponadwymiarowe, rejestr przyznawania premii, protokoły komisji socjalnej, 
deklaracje ubezpieczeniowe pracowników PZU, ewidencja emerytów i rencistów, 
protokoły rady pedagogicznej 
Elektroniczna: SIO, program …………………….. , kadry, protokoły rady pedagogicznej, 
system ERU-PZU, 

2. 
 

Dane dzieci 
rodziców/opiekunów 

Wersja papierowa 
wersja elektroniczna ………………….. 

Papierowa: dzienniki zajęć, dokumentacja rekrutacji do szkoły/przedszkola, wnioski 
przyjęć, umowy z rodzicami, rejestr  kart dużej rodziny, IPETY, plany pracy 
indywidualnej z dziećmi, arkusze obserwacji dzieci, diagnozy, opinie, orzeczenia, 
wykazy dzieci do organu prowadzącego, wykazy realizacji obowiązku szkolnego, 
kwitariusze K-102,104, wykaz przypisów z wyżywienia dzieci, listy obecności na 
spotkaniach z rodzicami, karty wycieczek, wykaz dzieci i rodziców korzystających z 
dofinansowania MOPS,  zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, wykaz osób 
uprawnionych do odbioru dzieci, oświadczenia rodziców samotnych i rodzin 
wielodzietnych. 
Elektroniczna: SIO, ……………………………….. 
 



 

Lp. 
Nazwa zbioru  

danych 
 

Programy zastosowane do przetwarzania 
danych 

Uwagi 

3 Dzieci i rodzice z 
rekrutacji, które nie 
dostały się do 
szkoły/przedszkola 

Wersja papierowa Papierowa: wnioski rekrutacyjne, oświadczenia matek samotnych i rodzin 
wielodzietnych oraz o zatrudnieniu rodziców. 
Rejestr przyjętych wniosków do rekrutacji. 

4 Dane kontrahentów Wersja papierowa 
Wersja elektroniczna - Program ………….. 
księgowość, ………………………………………. 

Papierowa: dowody księgowe i rozliczenia z kontrahentami 
Elektroniczna: program ………………………….., księgowość, .…………………… 
………………………………………………………………………. 

5 Dane finansowo-
księgowe 

Wersja papierowa 
Wersja elektroniczna - Program …………….. 
……………………………………… 

Papierowa: ewidencja faktur, dowody księgowa 
Elektroniczna: program ……………………………, księgowość, ………………………………… 

6 Składnica akt Wersja papierowa 
Wersja elektroniczna - program ………… - kadry, 
płace 

Papierowa: dokumentacja szkoły/przedszkola wg instrukcji kancelaryjnej 
Elektroniczna: program Vulcan - kadry, płace 

7 Rejestr 
korespondencji 

Wersja papierowa 
Wersja elektroniczna, e-mail 

Papierowa: segregatory wg instrukcji kancelaryjnej 
Elektroniczna: korespondencja z organem prowadzącym, Kuratorium Oświaty, 
księgowością MZE 

8 
 

Strona internetowa 
szkoły/przedszkola  

 sochaczew.pl Dane uczniów/nauczycieli/rodziców przekazywane do serwisu internetowego 
szkoły/przedszkola 

9 Dane osób 
ubiegających się o 
pracę 

Papierowa i elektroniczna wersja,                          
e-mail 

Papierowa: CV 
Elektroniczna: e-mail osób ubiegających się o zatrudnienie 

10 Dane stażystów, 
praktykantów 

Wersja papierowa Papierowa: rejestr staży absolwenckich i praktyk studenckich, umowy z PUP, opinie 

Administrator Danych 

…………………………………………………. 



 

 

 


