
ZARZĄDZENIE NR 203/A/2016
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół im.J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej 
dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz § 22 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Wyrażam zgodę na prowadzenie od dnia 1 września 2016 r. w Zespole Szkół im. J. M. Ossolińskiego w Woli 
Mieleckiej w skład którego wchodzi  Publiczne Samorządowe Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. J.M. 
Ossolińskiego w Woli Mieleckiej, Publiczne Gimnazjum im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej, dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2. 

1. Wydana zgoda jest bezterminowa pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań, od których uzależnione 
jest jej wydanie.

2. Zgoda automatycznie 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.

3. Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania 
dziennika elektronicznego  oraz do przestrzegania w szczególności wymogów zawartych w § 22 ust.2, 4,5 
oraz § 23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. J. M. Ossolińskiego
w Woli Mieleckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

WÓJT

inż. Józef Piątek

sporządziła: Barbara Szwakop

Id: 4E3070D7-87E8-47F0-B333-E3D2BE91C3AF. Przyjęty Strona 1




