
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 

WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo w formie elektroniczne j

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 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 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w następujących szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo wyłącznie w formie elektronicznej, 

zgodnie z wnioskami dyrektorów tych szkół:

1) Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osowce,

2) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Mazowszu,

3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie,

4) Szkoła Podstawowa w Makowiskach,

5) Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodząca w skład Zespołu 

Szkół w Czernikowie,

6) Technikum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie wchodzące w skład Zespołu Szkół 

w Czernikowie,

7) Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie wchodząca w skład 
Zespołu Szkół w Czernikowie.

§ 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. Dyrektorzy szkół, o których mowa w § 1 odpowiadają za wdrożenie funkcjonowania 

dziennika elektronicznego, opracowanie i wdrożenie regulaminu funkcjonowania dziennika 

elektronicznego oraz przestrzeganie wymagań zawartych w § 21 ust. 3-5 oraz § 22 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 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 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół, o których mowa w § 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


