
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 

I. ARKUSZE OCEN  

Komórka prowadząca :   sekretariat Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.  w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły              

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1170 z późń. zm.) 

Opis:  Archiwum  

Udostępnianie:  Dla osób posiadających interes prawny – za pośrednictwem 

dyrektora szkoły  

II. DZIENNIKI LEKCYJNE I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  
    

Komórka prowadząca :   sekretariat Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.  w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły              

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1170 z późń. zm.) 

Opis:  Archiwum  

Udostępnianie:  Dla osób posiadających interes prawny – za pośrednictwem 

dyrektora szkoły  

III. EWIDENCJA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW  

Komórka prowadząca :   sekretariat Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                   

z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320).   

Opis:     Ewidencja  

Udostępnianie:  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes –               

w godzinach pracy sekretariatu.  

 

 



 

IV. KSIĘGI UCZNIÓW  

Komórka prowadząca :   sekretariat Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.  w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły              

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1170 z późń. zm.) 

Opis:     Ewidencja   

Udostępnianie:  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes 

prawny w godzinach pracy sekretariatu.   

V. EWIDENCJA LEGITYMACJI SZKOLNYCH  

Komórka prowadząca:   sekretariat Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów                      

i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1700). 

Opis:  Ewidencja  

Udostępnianie:  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes 

prawny w godzinach pracy sekretariatu.   

VI. KSIĘGI INWENTARZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  

Komórka prowadząca:   księgowość Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  

Podstawa prawna:  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                  

z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217).   

Opis:  Ewidencja  

Udostępnianie:  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes 

prawny w godzinach pracy sekretariatu.   

 

 

 



 

 

VII. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW  

Komórka prowadząca :   Dyrektor szkoły  

Podstawa prawna:  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                  

z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego       

(Dz. z 2021, poz. 735).   

Opis:  Rejestr  

Udostępnianie:  Dyrektor szkoły w godzinach pracy  

VIII. REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW  

Komórka prowadząca :   Dyrektor szkoły, wyznaczona osoba  

Podstawa prawna:  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                            

04 września 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu                      

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 

1604).  

Opis:  Rejestr  

Udostępnianie:  Dla osób posiadających interes prawny – za pośrednictwem 

dyrektora szkoły 

IX. ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY  

Komórka prowadząca:   Dyrektor szkoły  

Podstawa prawna:  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                   

z dnia 18 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz. 1082).  

Opis:  Rejestr  

Udostępnianie:  Dyrektor szkoły w godzinach pracy  

 

 

 



 

  


