
Deklaracja rodzica (opiekuna prawnego) chęci korzystania z dziennika elektronicznego 

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu 

 

Nazwisko i imię ucznia: ............................................................................................................................................. 

 

Klasa: .....................................    PESEL ucznia:  

 

Nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego): .......................................................................................................... 

 

Adres poczty elektronicznej (login do dziennika elektronicznego): 

 

Należy wypełnić drukowanymi, dużymi literami. Jeżeli w adresie występuje zero, proszę wpisać Ø. Proszę zwrócić uwagę na 

wyraźne odróżnienie znaków „L”, „l”, „U”, „V”. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

- Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica (opiekuna prawnego) umożliwia tylko przeglądanie  

w trybie „do odczytu” informacji ze szkolnego dziennika. 

- Dostęp do informacji ma tylko osoba zalogowana – zalogowanie do systemu wymaga podania nazwy 

użytkownika (adresu poczty elektronicznej) i podania hasła, tworzonego samodzielnie przez użytkownika. 

- Zalogowana osoba ma dostęp do informacji dotyczących tylko i wyłącznie ucznia, któremu w systemie 

przypisano ten adres poczty elektronicznej. 

Oświadczam, że: 

- Podany  powyżej adres poczty elektronicznej jest moim osobistym adresem i nikt inny nie ma dostępu  

do zawartości skrzynki pocztowej pod tym adresem. 

- Mam świadomość, że logując się do systemu mogę przeglądać dane osobowe swojego dziecka 

(podopiecznego), jak również zdaję sobie sprawę z konieczności zachowania środków ostrożności  

i zapobiegania umożliwieniu dostępu do tych danych osobom trzecim. 

 

............................................................................ 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

___________________________________________________________________________________________ 
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