
Wyrażam zgodę 

na publikowanie informacji z e-dziennika w „Panelu ucznia”. 
 

 

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

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

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna ucznia .........................................................................................  
 

Telefon rodzica / opiekuna .........................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ucznia  

                                   

proszę wypełnić „drukowanymi, dużymi literami”, jeżeli w adresie występuje „zero” – proszę wpisać Ø, proszę zwrócić uwagę na zapis znaków: L, I, 1, J oraz U, V 

Adres poczty elektronicznej (e-mail rodzica/opiekuna)  

                                   

proszę wypełnić „drukowanymi, dużymi literami”, jeżeli w adresie występuje „zero” – proszę wpisać Ø, proszę zwrócić uwagę na zapis znaków: L, I, 1, J oraz U, V 

 

 

......................................................................... ........................................................................ 
 (miejscowość,  data) (podpis rodzica / opiekuna ucznia) 

 

 

 

 
Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika w domu? 

1. Dostarczyć do szkoły powyższe oświadczenie. Oświadczenie musi być dostarczone osobiście, potwierdzone podpisem i 
zweryfikowane dokumentem tożsamości. Dane zostaną wprowadzone do systemu. 

2. Po wprowadzeniu danych do systemu: 
a. odebrać osobiście od wychowawcy informację o loginie i haśle 
b. wpisać w przeglądarce adres: https://g-radzilow.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/ 
c. Po wpisaniu adresu w przeglądarce wyświetli 

się strona do logowania, na której należy w 
pierwszej kolejności wprowadzić login i hasło 
i wybrać przycisk Zaloguj. (Rysunek obok) 
 

 

Bezpieczeństwo 

 
1. Wpisów do e-dziennika dokonują tylko nauczyciele 

dysponujący specjalnymi uprawnieniami. 
2. Każda zmiana w e-dzienniku jest rejestrowana (kto, co 

i o której godzinie zmienił). Każdy zapis dokonany 
przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na 
specjalnej stronie internetowej. 

3. Rodzice mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez 
nauczycieli. 

4. Rodzice mogą wysyłać komunikaty nauczycielom. 
5. Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o 

swoim dziecku! 
6. Nie można zobaczyć danych innych osób! 
7. Rodzice mogą zmieniać hasło.  
 
Więcej informacji: 
 
radzilow.net->E-dziennik-> PPE Centrum 
Informatyki ZETO S.A.-> Jak otrzymać dostęp do 
e-dziennika  (rysunek obok) 
 
 http://radzilow.net/jak-otrzymac-dostep-do-e-dziennika/ 

           

         

Sekretariat szkoły 

instrukcja dla rodziców/opiekunów 

„Panel ucznia” umożliwia tylko przeglądanie informacji ze szkolnego dziennika. Dostęp do informacji 

ma tylko zalogowana osoba - zna login i hasło. Zalogowana osoba może tylko przeglądać informacje 

dotyczące tylko i wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano podany adres poczty elektronicznej.  

https://g-radzilow.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

