
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Poz. 1368 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1) 

z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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 oraz z 2015 r. poz. 1250) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami 

w świetlicy w danym roku szkolnym.”; 

2) w § 13 uchyla się ust. 2; 

3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio 

w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach  

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach 

z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady peda-

gogicznej, informacji o wyniku egzaminu gimnazjalnego albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgo-

wej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także  

innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo 

słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano. ”; 

4) w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie podpisu elektro-

nicznego;”; 

5) w § 28 wyrazy „Do dnia 31 sierpnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 sierpnia 2019 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 

 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1903). 




