
ZARZ~DZENIE NR 53/2018 
W6jta Gminy Radziejowice 

z dnia 31.08.2018 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennik6w lekcyjnych wy1llcznie 
w postaci elektronicznej w Szkole Podstawowej im. J6zefa Chelmonskiego w Kukl6wce 
Radziejowickiej 

Na podstawie ali . 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 
(j.t. Oz. U. z 2018 r. poz. 994 zm. Oz.u. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) oraz § 21 ust. 2 
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebieg ~1 

nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekunczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Oz. U. 
z 2017 r. poz. 1646) zarzqdzam, co nastypuje: 

§1. 
1. Wyrazam zgody na prowadzenie dziennik6w lekcyjnych wylqcznie w postaci 
elektronicznej w Szkole Podstawowej 1m. 16zefa Che!monskiego w Kukl6wce 
Radziejowickiej. 
2. Zgoda dotyczy dziennik6w lekcyjnych 0 kt6rych mowa w § 8 Rozporzqdzenia Ministr~1 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenil:i 
przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczaniq, 
dzia!alnosci wychowawczej i opiekunczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji, dla oddzia16i" 
1-VIII pOCZqwszy od I okresu roku szkolnego 2018/2019. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Oyrektorowi Szkoly Podstawowej 1m. J6zefa 
Chelmonskiego w Kuk16wce Radziejowickiej. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mOCq obowiqzujqcq 
od dnia 1 wrzesnia 2018 r. 



UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej 
i opiekunczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) za zgodq organu 
prowadzqcego szkoly dzienniki, 0 kt6rych mowa w § 2, 8-13, 18 i 20 w/w rozporzqdzenia, 
mogq bye prowadzone wylqcznie w postaci elektronicznej. 

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Dyrektor Szkoly Podstawowej im. 16zefa Chelmonskiego 
w Kuk16wce Radziejowickiej zlozyla do W6jta Gminy Radziejowice wniosek 0 wyrazenie 
zgody na prowadzenie dziennik6w lekcyjnych wylqcznie w postaci elektronicznej w Szkole 
Podstawowej im. 16zefa Chelmonskiego w Kuk16wce Radziejowickiej. We wniosku Dyrektor 
szkoly oswiadczyla, iz forma elektroniczna dziennika bydzie spelniala wymogi, 0 kt6rych 
mowa w § 21 ust. 3 i 4 oraz w § 22 w/w rozporzqdzenia. Dyrektor Szkoly wskazala rodzaj 
dzielmik6w, kt6re majq bye prowadzone wylqcznie w postaci elektronicznej, 
oddzialy klasowe, kt6rych dotyczy zmiana w zakresie prowadzenia dziennik6w lekcyjnych 
oraz dostawcy oprogramowania. 

Dotychczas szkola prowadzila r6wnolegle dzienniki lekcyjne w formie papierowej 
i elektronicznej. Pozytywne doswiadczenia grona pedagogicznego z etapu wdraZania 
i dotychczasowej pracy z formq elektronicznq dokumentacji przebiegu nauczania wplynyly 
na decyzjy szkoly 0 rezygnacji z formy papierowej g16wnych dziennik6w lekcyjnych. 


