
 
Wniosek  rodzica / opiekuna prawnego o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………..…………………….......................................  
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………………………….……………........  
Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………………………………..…………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i obsługi konta w 
dzienniku elektronicznym.  
Przyjmuję do wiadomości, że wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi w systemie dziennika elektronicznego, jest równoznaczne z przekazaniem 
w/w informacji rodzicom przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się 
potwierdzania podpisem rodzica/opiekuna prawnego informacji o proponowanych ocenach.  
Jestem świadomy, że osobiście odpowiadam za swoje konto w systemie "uonet+" i moim 
obowiązkiem jest nie udostępnianie go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym 
osobom.  
 
……………………………….. ………………………………………………..……..  
Data podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 
 
Wniosek ucznia o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………..…………………….....................................  
Adres e-mail ucznia: ………………………………………………….…………………………………….…………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i obsługi konta w 
dzienniku elektronicznym.  
Przyjmuję do wiadomości, że wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi w systemie dziennika elektronicznego, jest równoznaczne z przekazaniem 
w/w informacji przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się potwierdzania 
podpisem informacji o proponowanych ocenach.  
Jestem świadomy, że osobiście odpowiadam za swoje konto w systemie "uonet+" i moim 
obowiązkiem jest nie udostępnianie innym nieupoważnionym osobom.  
 
……………………………….. ……………………………………………………..  
Data podpis ucznia 

 

 

 

 

 
Wniosek  rodzica / opiekuna prawnego o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………..…………………….......................................  
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………………………….……………........  
Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna: ………………………………………………………..…………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i obsługi konta w 
dzienniku elektronicznym.  
Przyjmuję do wiadomości, że wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi w systemie dziennika elektronicznego, jest równoznaczne z przekazaniem 
w/w informacji rodzicom przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się 
potwierdzania podpisem rodzica/opiekuna prawnego informacji o proponowanych ocenach.  
Jestem świadomy, że osobiście odpowiadam za swoje konto w systemie "uonet+" i moim 
obowiązkiem jest nie udostępnianie go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym 
osobom.  
 
……………………………….. ………………………………………………..……..  
Data podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 
 
Wniosek ucznia o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………..…………………….....................................  
Adres e-mail ucznia: ………………………………………………….…………………………………….………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia i obsługi konta w 
dzienniku elektronicznym.  
Przyjmuję do wiadomości, że wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi w systemie dziennika elektronicznego, jest równoznaczne z przekazaniem 
w/w informacji przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się potwierdzania 
podpisem informacji o proponowanych ocenach.  
Jestem świadomy, że osobiście odpowiadam za swoje konto w systemie "uonet+" i moim 
obowiązkiem jest nie udostępnianie innym nieupoważnionym osobom.  
 
……………………………….. ……………………………………………………..  
Data podpis ucznia 

 

 

 

 


