
ZASADY 

FUNKCJONOWANIA 

DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO 

w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana Smolenia w Bytomiu  



ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny  

dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę 

zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest 

umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy 

dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych  

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa. 

3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania  

i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania 

jest: § 20a. ust. 3 i 4 oraz § 20b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, 

poz. 977); rozporządzenie to zostało zastąpione przez 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. z 2014 r. poz. 1170). 

Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

4. Na podstawie ustawy o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23 pkt 1 

ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 

2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody  

na przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z:§ 20a.  

ust. 3 i 4 oraz § 20b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 

2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977); 

rozporządzenie to zostało zastąpione przez 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. z 2014 r. poz. 1170).  

5. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia 

w Bytomiu. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków 

wynikających z § 20a. ust. 3 i 4 oraz § 20b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977); rozporządzenie to zostało zastąpione przez 

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. 

z 2014 r. poz. 1170).  

http://www.dziennik.librus.pl/
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6. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce 

INFORMACJE ma zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych 

Osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie: 

a)  informacjach identyfikujących osobę (swoje dziecko). 

b) informacjach z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 

c) listach loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (Administratorzy 

Dziennika Elektronicznego, Dyrektorzy Szkoły, Wychowawcy, Pracownicy Sekretariatu). 

 

7. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie § 20a. 

ust. 3 i 4 oraz § 20b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 

2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977); 

rozporządzenie to zostało zastąpione przez 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. z 2014 r. poz. 1170).  

8. Na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w p. 7, oceny cząstkowe, frekwencja, 

tematy zajęć, oceny semestralne i końcoworoczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym. 

9. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym 

dokumencie, oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole. 

10. Wszystkie moduły, składające się na dziennik elektroniczny, umożliwiają realizację 

zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

11. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dostępny na stronie internetowej szkoły 

http://1lo.bytom.pl/ 

12. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), 

uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą 

zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną, 

z zastrzeżeniem, że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoim 

dziecku, ale tylko w szkole. W takim wypadku (w asyście dyrektora, wychowawcy, 

nauczyciela przedmiotowego lub pedagoga) rodzicowi udostępnia się za pomocą komputera 

wszystkie informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności danych osobowych. 

Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na 

swoje bezpłatne konto na stronie http://www.synergia.librus.pl/help.  

13. W przypadku opisanym w Rozdziale 1 pkt 12, zaleca się prezentować rodzicom dane 

ucznia poprzez wykorzystanie modułu Kartoteki Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku 

elektronicznym.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091160977
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001170
http://www.synergia.librus.pl/help


ROZDZIAŁ II 

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które 

osobiście odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w zakładce 

POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoje konto 

(http://www.synergia.librus.pl/help) oraz w poszczególnych rozdziałach tego dokumentu. 

2. Hasło musi być zmieniane co 30 dni z wyjątkiem haseł rodziców oraz uczniów, których 

zmiana następuje co 90 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją 

liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od Administratora, 

służy tylko do pierwszego zalogowania. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku 

okresową zmianę hasła. 

3. Użytkownik, w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, jest zobowiązany stosować 

zasady bezpieczeństwa, które poznał na szkoleniu (Nauczyciele na radzie pedagogicznej, 

Rodzice na zebraniu, Uczniowie na zajęciach). 

4. Każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, 

Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje 

w tajemnicy swoje hasło, umożliwiające dostęp do zasobów sieci − również po upływie jego 

ważności. 

5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę 

nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie 

Administratora Dziennika Elektronicznego. Dane kontaktowe Administratora Dziennika 

Elektronicznego opublikowane są na stronie internetowej szkoły.  

6. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ 

i REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto, w szczególności 

z regulaminem korzystania z Systemu czy regulaminem usługi SMSInfo (rodzice, uczniowie). 

Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym, po zalogowaniu się 

na swoje bezpłatne konto na stronie http://www.synergia.librus.pl/help. (Do powyższego 

dokumentu dołączona jest pomoc dla konta Rodzica).  

7. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz 

administratorskich, mogą zostać zmienione przez Administratora Dziennika Elektronicznego 

oraz Superadministratora. Aktualna lista uprawnień publikowana jest w dokumentacji 

Systemu, dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Administratora 

Dziennika Elektronicznego. 

8. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające 

odpowiadające im uprawnienia: 

 

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 
 
 

Uczeń 

 Przeglądanie własnych ocen 

 Przeglądanie własnej frekwencji 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo 

       Dostęp do konfiguracji własnego konta 

   
 

RODZIC 
 
 

 Przeglądanie ocen swojego podopiecznego 

 Przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo 

 Dostęp do konfiguracji własnego konta 
 

http://www.dziennik.librus.pl/help
http://www.dziennik.librus.pl/help


 
SEKRETARIAT 

 Wgląd w listę kont użytkowników 
 Wgląd w statystyki logowań 

 
 
 
 
 
 
 

NAUCZYCIEL 

 Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji 

 Zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji 

 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

 Wgląd w statystyki logowań 

 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji konta 

 Dostęp do wydruków 

 Dostęp do eksportów 

 Zarządzanie swoim planem lekcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYCHOWAWCA KLASY 

      Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji  

 Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów 

      Zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą 

      Edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą. 

 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

 Wgląd w statystyki logowań 

 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji konta 

 Dostęp do wydruków 

 Dostęp do eksportów 

 Zarządzanie swoim planem lekcji 

 
 
 
 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY 

 Zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów 

     Edycja danych wszystkich uczniów 

 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

 Wgląd w statystyki logowań 

 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji konta 

 Dostęp do wydruków 

 Dostęp do eksportów 

 Zarządzanie swoim planem lekcji 

 Dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim 

 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR 

SZKOŁY 

       Zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, 

przedmioty, lekcje 

 Wgląd w listę kont użytkowników 

 Zarządzanie zablokowanymi kontami 

 Zarządzanie ocenami w całej szkole 

 Zarządzanie frekwencją w całej szkole 

 Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

 Wgląd w statystyki logowań 

 Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

 Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

 Dostęp do wiadomości systemowych 

 Dostęp do ogłoszeń szkoły 

 Dostęp do konfiguracji konta 

 Dostęp do wydruków 

 Dostęp do eksportów 

 Zarządzanie planem lekcji szkoły 

      Dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego: zamawianie kart. 

 
 

SUPERADMINISTRATOR 
 
 
      Uprawnienia wynikające z umowy 



ROZDZIAŁ III  

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU 

ELEKTRONICZNYM 

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły 

WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA. 

2. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji  

z rodzicami (wywiadówki, konsultacje, indywidualne spotkania z nauczycielami).  

3. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go 

wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub 

odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób, np. 

uczniom tylko jednej klasy. 

4. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują 

przepisy odnośnie do szkolnej dokumentacji. 

5. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole 

tylko w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu  

na odpowiednim dokumencie w obecności wychowawcy klasy. 

6. Odczytanie przez rodzica informacji zawartej w module WIADOMOŚCI, jest 

równoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią, co zostaje automatycznie potwierdzone 

odpowiednią adnotacją systemu przy danej wiadomości. Adnotację potwierdzającą 

odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej 

do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. 

7. Jeśli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie 

itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica 

(prawnego opiekuna) za pomocą modułu WIADOMOŚCI, wybierając RODZAJ informacji 

jako UWAGA. Wiadomości oznaczone jako UWAGI będą automatycznie dodawane  

do kartoteki danego ucznia z podaniem: 

 daty wysłania, 

 imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę, 

 adresata, 

 tematu i treści uwagi, 

 daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna).  

8. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI 

w dzienniku elektronicznym nie powoduje jej usunięcia z systemu. 

9. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia ze swojego konta w zakładce 

Wiadomości w dzienniku elektronicznym powoduje usunięcie jej z systemu, przez co będzie 

ona niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA.  

10. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach 

z rodzicami, liście obowiązujących lektur czy terminach ważniejszych sprawdzianów. Moduł 

ten należy wykorzystywać, gdy nie jest potrzebna informacja zwrotna o przeczytaniu 

wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi. 

Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno: 

 wszystkim uczniom w szkole, 

 wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły, 

 wszystkim nauczycielom w szkole. 

11. Zakazuje się usuwania nieaktywnych OGŁOSZEŃ. Wszystkie informacje mogą być 

usunięte najwcześniej pod koniec sierpnia danego roku szkolnego. Zapewni to możliwość 

całkowitej archiwizacji danych i możliwość poprawnego ich odczytania w przyszłości.  



ROZDZIAŁ IV 

RODZIC 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konta w systemie dziennika 

elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających 

możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr 

osobistych innych uczniów. 

2. Na początku roku szklonego rodzic dostaje login i hasło zarówno do swojego konta, jak 

i konta dziecka. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności 

wychowawcy na odpowiednim dokumencie.  

3. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z „Zasadami funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w szkole” dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH, 

dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto. 

4. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego 

dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz 

hasła dla drugiego rodzica (lub opiekuna prawnego). 

5. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest 

określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły. 

6. Rodzic, jeśli chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą 

WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, musi złożyć deklarację i osobiście ją podpisać  

w obecności wychowawcy klasy, (wzór deklaracji jest dostępny na stronie szkoły - 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez 

rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego). 

7. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły  

i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku, ani innym nieupoważnionym osobom. 

8. Rodzic ani uczeń nie wysyłają do nauczyciela pytań dotyczących pracy domowej lub 

omawianego na lekcjach materiału, zakresu sprawdzianów i klasówek, postępów lub braków 

edukacyjnych dziecka. W przypadku wysłania pytania o takiej treści, będzie ono 

pozostawione bez odpowiedzi. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy 

komunikacji z rodzicami (wywiadówki, konsultacje, indywidualne spotkania  

z nauczycielami).  

9. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości od rodziców i uczniów w miarę swoich 

możliwości. 

  



Załączniki do Zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu  



ZAŁĄCZNIK NR 1  

Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego 

opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego 

 

Deklaruję możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy klasy ………. 

poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jana Smolenia w Bytomiu, w roku szkolnym…………………… 

 

Rodzic podpisuje się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie 

traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia/uczennicy. 

Rod
zic 
podp
isuje 
się 
czyt
elnie
, 
pełn
ym 
imie
niem 
i 
naz
wisk
iem, 
gdyż 
podp
is 
ten 
będz
ie 
trakt
owa
ny 
jako 
wzór 
podp
isu 
rodzi
ca/o
piek
una 
uczn
ia/uc
zenn
icy.
LP. 

Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

16. 
   

17. 
   

18. 
   

19. 
   

20. 
   

21. 
   

22. 
   

23. 
   

24. 
   

25. 
   

26. 
   



27. 
   

28. 
   

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont rodzica/opiekuna 

i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym 

Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego 

opiekuna oraz ucznia/uczennicy klasy …………) w dzienniku elektronicznym w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu w roku szkolnym.......................  

 

Rodzic podpisuje się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie 

traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia/uczennicy. 

Rod
zic 
podp
isuje 
się 
czyt
elnie
, 
pełn
ym 
imie
niem 
i 
naz
wisk
iem, 
gdyż 
podp
is 
ten 
będz
ie 
trakt
owa
ny 
jako 
wzór 
podp
isu 
rodzi
ca/o
piek
una 
uczn
ia/uc
zenn
icy.
LP. 

Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

16. 
   

17. 
   

18. 
   

19. 
   

20. 
   

21. 
   

22. 
   



23. 
   

24. 
   

25. 
   

26. 
   

27. 
   

28. 
   

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

  



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika 

elektronicznego przez rodzica/prawnego opiekuna 

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu  

w klasie…….. w roku szkolnym ..................... 

 

 

Rodzic podpisuje się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie 

traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia/uczennicy. 

LP. 
Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 
Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

16. 
   

17. 
   

18. 
   

19. 
   

20. 
   

21. 
   

22. 
   

23. 
   

24. 
   

25. 
   



26. 
   

27. 
   

28. 
   

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

 


