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Instrukcja dokonywania zapisów w dziennikach lekcyjnych działu zaocznego 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

w roku szkolnym 2016/2017 
opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 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 z późniejszymi zmianami) 

 

Obowiązkiem nauczyciela jest dokładne zapoznanie się z zasadami prowadzenia zajęć szkoły zaocznej. Wszelkich dodatkowych informacji 

udziela wicedyrektor szkoły. 

 

A. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Dziennik zajęć szkoły zaocznej jest podstawowym dokumentem realizacji przez szkołę kształcenia dorosłych. 

2. Jednym z głównych obowiązków pracowniczych nauczyciela jest prawidłowe, estetyczne, czytelne i zgodne z faktami 

dokonywanie wymaganych wpisów. 
3. Dziennik zajęć szkoły zaocznej powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych (pod opieką 

nauczyciela, w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie szkoły). Nie należy go wynosić poza teren szkoły ani przekazywać przez 

uczniów (ze względu na ochronę danych osobowych słuchacza). 

4. Dostęp do dziennika zajęć szkoły zaocznej posiadają: dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, 

wychowawca klasy, klasowy zespół nauczycieli, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego, słuchacze (str. 10 i kolejne – 

wykaz uczęszczania słuchaczy). 

5. W dzienniku zajęć szkoły zaocznej nie wolno dokonywać poprawek polegających na zaklejaniu, wymazywaniu lub zamalowywaniu 

korektorem błędów. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym 

nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz 

wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.  
6. Wpisów należy dokonywać przyborami, które nie „przebijają” na drugą stronę, nie uszkadzają kartek i nie rozmazują się podczas  

przypadkowego zalania.  

7. Należy używać następujących kolorów:  

a) niebieskiego lub czarnego do większości zapisów,  

b) czerwonego tylko do: skreślenia błędu i oczywistej omyłki, wstawienia ocen ze sprawdzianów lub ważnych prac pisemnych. 

8. Nie dopuszcza się innych kolorów wpisów.  
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B. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

Okładka 

Na zewnętrznej stronie okładki wychowawca (opiekun) wpisuje klasę i rok szkolny. 

Na wewnętrznej stronie okładki wychowawca (opiekun) wpisuje w porządku alfabetycznym listę słuchaczy, która zawiera nazwisko i imię 

słuchacza (jeżeli słuchacz ma dwa imiona muszą one zostać wpisane w arkusze ocen, a w dzienniku wpisujemy tylko jedno imię).  

 

Wewnętrzna część dziennika 
 

Strona Treść Odpowiedzialny Zasady 

1.  Strona tytułowa wychowawca (opiekun) Nazwę i adres szkoły, województwo, specjalność (kierunek, zawód), 

obowiązujący plan nauczania, imię i nazwisko opiekuna, semestry 

i okres ich trwania należy wpisać we wrześniu, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć. 

Skład rady semestralnej samorządu słuchaczy powinien być wpisany 

niezwłocznie po wyborach. 

4. i kolejne Semestralny plan zajęć edukacyjnych 

 

wychowawca (opiekun) Niezwłocznie po ustaleniu planu semestralnego. 

Każda zmiana planu zajęć musi być niezwłocznie odnotowana 

z zapisem, od kiedy obowiązuje.  

8.  Dane osobowe słuchaczy wychowawca (opiekun) Wpisy muszą być dokonane najpóźniej w drugim tygodniu zajęć oraz 
niezwłocznie po przyjęciu nowego słuchacza.  

Należy odnotować datę i miejsce urodzenia i adres zamieszkania 

słuchacza.  

W kolumnie „Uwagi” należy wpisać „P” w przypadku powtarzania 

semestru przez słuchacza, a „W” w przypadku warunkowego przyjęcia. 

9. Zestawienie ocen za semestr  wychowawca (opiekun) Niezwłocznie po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

W kolumnie „Decyzje w sprawie egzaminów poprawkowych oraz inne 

uwagi” po dopuszczeniowym posiedzeniu rady pedagogicznej należy 

wpisać „Dopuszczony/Dopuszczona do egzaminów” lub 

„Niedopuszczony/Niedopuszczona do egzaminów”. 

10. i kolejne Wykaz uczęszczania słuchaczy wychowawca (opiekun), 

nauczyciele, 

słuchacze 

Wychowawca (opiekun) wpisuje nazwę przedmiotu. 

Nauczyciel przedmiotu wpisuje daty zajęć (1 kolumna to 1 godzina 

zajęć). 
Słuchacze przy nauczycielu podpisują się w wyznaczonym miejscu. 

Nauczyciel przedmiotu najpóźniej na ostatnim zjeździe w danym 

semestrze wpisuje stan liczbowy, obecnych i frekwencję. 

14. i kolejne Ocena postępów w nauce  wychowawca (opiekun), Wychowawca (opiekun) wpisuje nazwę przedmiotu. 
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nauczyciele  Nauczyciel wpisuje podręcznik (i ewentualnie materiały pomocnicze). 

Nauczyciel wpisuje oceny bieżące. 

W kolumnie „Uwagi” odnotowuje „Dopuszczony do egzaminu”, jeśli 

słuchacz spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu lub 

„Niedopuszczony do egzaminu”, jeśli słuchacz nie spełnia tych 

warunków. 

 Po przeprowadzeniu egzaminu semestralnego nauczyciel wpisuje 

w odpowiedniej kolumnie oceny z egzaminu - pisemnego, ustnego lub 

obie (w zależności jak to zostało ustalone dla danego przedmiotu) oraz 

ocenę ostateczną. 
 

14.  i kolejne Tematyka zajęć  wychowawca (opiekun), 

nauczyciele 

Wychowawca (opiekun) wpisuje imię i nazwisko nauczyciela, nazwę 

przedmiotu oraz liczbę godzin przewidzianych do realizacji w danym 

semestrze. 

Nauczyciel na bieżąco wpisuje nr kolejny godziny, datę, liczbę 

zrealizowanych godzin(z podziałem na dni powszednie (soboty) 

i niedziele (święta), rodzaj zajęć, tematykę zajęć i składa podpis, który 

jest potwierdzeniem odbycia zajęć. 

Nauczyciel w żadnym wypadku nie wpisuje z wyprzedzeniem tematów 

do zrealizowania. 

94. i kolejne Notatki kadra kierownicza Informacje na temat kontroli dziennika. 

„Skrzydełko 

przy str. 96 

Nazwiska i imiona wychowawca (opiekun) Na wewnętrznej stronie „skrzydełka” wychowawca (opiekun) wpisuje 

w porządku alfabetycznym listę słuchaczy, która zawiera nazwisko 

i imię słuchacza (jeżeli słuchacz ma dwa imiona muszą one zostać 
wpisane w arkusze ocen, a w dzienniku wpisujemy tylko jedno imię).  

96.  Dane osobowe słuchaczy wychowawca (opiekun) Wpisy muszą być dokonane najpóźniej w drugim tygodniu zajęć oraz 

niezwłocznie po przyjęciu nowego słuchacza.  

Należy odnotować datę i miejsce urodzenia i adres zamieszkania 

słuchacza.  

W kolumnie „Uwagi” należy wpisać „P” w przypadku powtarzania 

semestru przez słuchacza, a „W” w przypadku warunkowego przyjęcia. 

97. Zestawienie ocen za semestr  wychowawca (opiekun) Niezwłocznie po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

W kolumnie „Decyzje w sprawie egzaminów poprawkowych oraz inne 

uwagi” po dopuszczeniowym posiedzeniu rady pedagogicznej należy 

wpisać „dopuszczony/dopuszczona do egzaminów” lub 

„niedopuszczony/niedopuszczona do egzaminów”. 

98. i kolejne Wykaz uczęszczania słuchaczy wychowawca (opiekun), 

nauczyciele, 
słuchacze 

Wychowawca (opiekun) wpisuje nazwę przedmiotu. 

Nauczyciel przedmiotu wpisuje daty zajęć (1 kolumna to 1 godzina 
zajęć). 
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Słuchacze przy nauczycielu podpisują się w wyznaczonym miejscu. 

Nauczyciel przedmiotu najpóźniej na ostatnim zjeździe w danym 

semestrze wpisuje stan liczbowy, obecnych i frekwencję. 

101. i kolejne Ocena postępów w nauce  wychowawca (opiekun), 

nauczyciele  

Wychowawca (opiekun) wpisuje nazwę przedmiotu. 

Nauczyciel wpisuje podręcznik (i ewentualnie materiały pomocnicze). 

Nauczyciel wpisuje oceny bieżące. 

W kolumnie „Uwagi” odnotowuje „Dopuszczony do egzaminu”, jeśli 

słuchacz spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu lub 

„Niedopuszczony do egzaminu”, jeśli słuchacz nie spełnia tych 

warunków. 

 Po przeprowadzeniu egzaminu semestralnego nauczyciel wpisuje 
w odpowiedniej kolumnie oceny z egzaminu - pisemnego, ustnego lub 

obie (w zależności jak to zostało ustalone dla danego przedmiotu) oraz 

ocenę ostateczną. 

 

102.  i kolejne Tematyka zajęć  wychowawca (opiekun), 

nauczyciele 

Wychowawca (opiekun) wpisuje imię i nazwisko nauczyciela, nazwę 

przedmiotu oraz liczbę godzin przewidzianych do realizacji w danym 

semestrze. 

Nauczyciel na bieżąco wpisuje nr kolejny godziny, datę, liczbę 

zrealizowanych godzin(z podziałem na dni powszednie (soboty) 

i niedziele (święta), rodzaj zajęć, tematykę zajęć i składa podpis, który 

jest potwierdzeniem odbycia zajęć. 

Nauczyciel w żadnym wypadku nie wpisuje z wyprzedzeniem tematów 
do zrealizowania. 

182. i 183. Zestawienie frekwencji za semestr wychowawca (opiekun) Wychowawca (opiekun) wpisuje frekwencję na bieżąco. 

Kolumny „Razem” należy wypełnić najpóźniej w dniu posiedzenia 

rady dopuszczeniowej. 

184.  Zestawienie obecności słuchaczy na zajęciach wychowawca (opiekun) Wychowawca (opiekun) uzupełnia zestawienie na bieżąco. 

Wiersz „Razem” należy wypełnić najpóźniej w dniu posiedzenia 

czerwcowej rady klasyfikacyjnej. 

185. Słuchacze według roku urodzenia (wg stanu na 

10 X) 

wychowawca (opiekun) Wychowawca (opiekun) uzupełnia zestawienie do końca października. 

185. Zestawienie stanu liczbowego słuchaczy wychowawca (opiekun) Niezwłocznie po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej .  

185. Ważniejsze wydarzenia  wychowawca (opiekun) Na bieżąco 

186. i kolejne Notatki kadra kierownicza Informacje na temat kontroli dziennika. 
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C. KONTROLE DZIENNIKA 

 

1. Kontrola dzienników może zostać przeprowadzona w dowolnym czasie i w wybranym zakresie.  

2. Zalecenia pokontrolne otrzymuje wychowawca (opiekun) i nauczyciel przedmiotu.  

3. Termin wykonania zaleceń wskazuje się każdorazowo w arkuszu kontroli, wykonanie zaleceń nauczyciel zgłasza sprawdzającemu.  

4. Wychowawca na bieżąco (przynajmniej raz w miesiącu) dokonuje kontroli dziennika lekcyjnego oddziału i wskazuje nauczycielom 

ewentualne braki (kontrola wspierająca nadzór dyrektora).  

5. Bieżącej samokontroli prowadzonej dokumentacji dokonuje nauczyciel przedmiotu. 

 

D. ARCHIWIZOWANIE DZIENNIKA 
 

Obowiązkiem wychowawcy jest „wyzetowanie” (linia pozioma na górze strony, linia pozioma na dole strony i linia ukośna łącząca te dwie 

linie) wszystkich pustych stron (bez wpisów) przed oddaniem dziennika do archiwum. 
             

 

Opracowała Barbara Kajda 


