
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 
z dnia 7 października 2015 

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy   w sprawie wprowadzenia 
dziennika elektronicznego 

 
Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) 
oraz Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy postanawia się:  
 

§ 1 
1. Wprowadzam obowiązek prowadzenia dziennika elektronicznego http://www.dziennik.edu.pl/ 

przez wszystkich nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy. 
2. W roku szkolnym 2015/2016 dziennik elektroniczny http://www.dziennik.edu.pl/ jest 

dziennikiem pomocniczym, prowadzonym równolegle do dziennika w formie papierowej. 
§ 2 

Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego  
http://www.dziennik.edu.pl/ w zakresie zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem 
nauczania. 

§ 3 
Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 
zajęć nauczania indywidualnego i zajęć wyrównawczych i świetlicy odbywa się wyłącznie za 
pomocą dzienników papierowych . 

§ 4 
Nauczyciele uczący w  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy zobowiązani są do prowadzenia 
dziennika elektronicznego http://www.dziennik.edu.pl/ w zakresie następujących modułów:  

- Obecności  

- Tematy zajęć  

- Oceny    (cząstkowe, prognozy ocen okresowych i końcoworocznych, oceny okresowe  
i końcoworoczne). 

- Uwagi  

- Zachowanie  

- Kontakty z rodzicami  
§ 5 

Wychowawcy klas zobowiązani są do prowadzenia dziennika elektronicznego  
http://www.dziennik.edu.pl/ w zakresie określonym w § 4 oraz w następującym zakresie:  

- Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów  

- Usprawiedliwienia nieobecności  

- Wydarzenia klasowe  

- Wycieczki  
§ 6 

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy zobowiązani są do dokonywania wpisów w 
dzienniku elektronicznym http://www.dziennik.edu.pl/, dotyczących tematu i obecności uczniów,  
Najpóźniej do ostatniego dnia zajęć w danym tygodniu do godziny 17.00. W przypadku braku 
dostępu do dziennika elektronicznego http://www.dziennik.edu.pl/ nauczyciele uzupełniają wpisy 
w najbliższym możliwym terminie.  



 
 
 

§ 7 
1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych 

z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie lub kradzież.  

2. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom 
 i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.  

3. Możliwość edycji danych ucznia mają; Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor 
Szkoły, Wychowawca Klasy oraz upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik sekretariatu.  

4. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.  
5. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie 

oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie 
przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.  

6. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika 
elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie 
uniemożliwiający ich odczytanie.  

 
§ 8 

 
Nauczyciele zobowiązani są do uzupełnienia danych w dzienniku http://www.dziennik.edu.pl do 
dnia 14 października 2015r.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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