
Zarządzenie Nr 131/2016
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole
Szkół Publicznych w Baćkowicach

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz S 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 sierpnia
2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.
U. z 2014, poz. 1170 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół
Publicznych w Baćkowicach tj. w Gimnazjum Publicznym w Baćkowicach oraz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Baćkowicach od dnia l września 2016 roku

S2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi
w Baćkowicach prowadzonego przez Gminę Baćkowice.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zespołu Szkół Publicznych



Uzasadnienie

Zgodnie z 9 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014,
poz. 1170 ze zm.) organ prowadzący wyraża zgodę na prowadzenie wyłącznie w formie
elektronicznej dzienników, o których mowa w 9 10-11, 13-14 i 19 w/w rozporządzenia.
W dniu 18 sierpnia 2016r. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie dzienników w Publicznej Szkole Podstawowej
w Baćkowicach i Gimnazjum Publicznym w Baćkowicach Wyłącznie w formie elektronicznej.
Dyrektor ZSP we wniosku poinformował, że szkoła spełnia warunki techniczne niezbędne do
prowadzenia dziennika w formie elektronicznej:

I) Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w zestaw komputerowy.
2) Dodatkowe stanowiska komputerowe znajdują się w bibliotece oraz pokoju nauczycielskim,

co również umożliwia uczniom i nauczycielom dostęp do informacji z dziennika
elektronicznego.

3) W budynku szkolnym została przygotowana sieć przewodowa i bezprzewodowa
umożliwiająca dostęp do Internetu.

Do wniosku Dyrektor ZSP dołączył dwa oświadczenia producenta dotyczące zgodności oferowanego
systemu z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MEN.
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