
ZARZĄDZENIE NR  130/CUW/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 1 grudnia 2017  r. 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Chełmży w formie elektronicznej. 

        Na podstawie § 21 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646)  zarządzam, co następuje: 

      § 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 

w Chełmży wyłącznie w formie elektronicznej. 

      § 2. Wydana zgoda jest ważna bezterminowo pod warunkiem spełniania wszystkich 

wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. 

      § 3. Zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełniane którekolwiek                             

z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać 

prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników                       

w formie papierowej. 

     § 4. Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrożenia 

regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

      § 5. Wykonanie niniejszego zarządzenie powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 

3 w Chełmży.  

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 do Zarządzenie nr  130/CUW/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2017  r.   

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Chełmży w formie elektronicznej. 

 W dniu 1 grudnia 2017 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży zwrócił się        

z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej nr 3 

wyłącznie w formie elektronicznej.  

       W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.   

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646)  dzienniki elektroniczne mogą być prowadzone za 

zgodą organu prowadzącego, jeżeli spełnione są m.in. następujące wymagania: 

- zachowano selektywność dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny, 

-zabezpieczono dane stanowiące dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 

- zabezpieczono dane stanowiące dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

lub utratą, 

- umożliwiono bezpłatny wgląd rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie 

dotyczącym ich dzieci. 

 Dyrektor we wniosku oświadczył, iż wszystkie wymogi zawarte w/w rozporządzeniu 

zostały spełnione. 

 

 

 

 


