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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Szkole Podstawowej w Niegowonicach dokumentację szkolną prowadzi się z  wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl. 

1) Oprogramowanie oraz usługi z jego obsługą dostarczane są przez firmę zewnętrzną, 
współpracującą ze szkołą.   

2) Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły 

i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i  obsługującej system dziennika 

elektronicznego. 
2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach 

oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika 

elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i  przeglądania 

danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.  
3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Niegowonicach. Dyrektor szkoły 

nie jest zobligowany do zbierania zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie 

danych osobowych wynikających z przepisów prawa. 
4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, 

przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.  

ROZDZIAŁ II 
KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 
1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście 

odpowiada.  

2. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i  REGULAMINEM 

dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto, w szczególności z regulaminem korzystania 

z  systemu.  

3. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem  

i hasłem do systemu. 

4. Każdy użytkownik  otrzymuje osobiście hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci; użytkownik  

zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła także po upływie jego ważności. 

5. Każdy użytkownik poprzez login, hasło jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego.   

6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę 
nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły; zgłoszenie nieścisłości 

jest niezwłocznie przekazywane szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego.  

7. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im 

uprawnienia: 

 

1) SUPERADMINISTRATOR 

a) Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. 

2) ADMINISTRATOR SZKOŁY  

a) zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele,     

przedmioty, lekcje, 

b) wgląd w listę kont użytkowników, 

c) zarządzanie zablokowanymi kontami, 

d) zarządzanie frekwencją w całej szkole, 

e) wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

f) wgląd w statystyki logowań, 
g) przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 
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h) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

i) przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

j) dostęp do wiadomości, 

k) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

l) dostęp do konfiguracji konta, 

m) dostęp do wydruków, 

n) dostęp do eksportów, 

o) zarządzanie planem lekcji szkoły, 

p) dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego, 

q) nadawanie uprawnień użytkownikom. 

3) DYREKTOR SZKOŁY, WICEDYREKTOR SZKOŁY 

a) zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów, 

b) zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

c) edycja danych wszystkich uczniów, 

d) wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

e) wgląd w statystyki logowań, 
f) przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

g) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

h) dostęp do wiadomości, 

i) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

j) dostęp do konfiguracji konta, 

k) dostęp do wydruków, 

l) dostęp do eksportów, 

m) zarządzanie planem lekcji, 

n) planowanie zastępstw, 

o) dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim. 

4) WYCHOWAWCA KLASY 

a) zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów, 

b) zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

c) zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 
d) edycja danych uczniów i rodziców w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 
e) wgląd i zarzadzanie modułem: widok dziennika, 

f) wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

g) wgląd w statystyki logowań, 
h) przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

i) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

j) dostęp do wiadomości, 

k) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

l) dostęp do konfiguracji konta, 

m) dostęp do wydruków, 

n) dostęp do eksportów. 

5) NAUCZYCIEL 

a) zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów, 

b) zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

c) wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

d) wgląd w statystyki logowań, 
e) wgląd i częściowe zarządzanie modułem: WIDOK DZIENNIKA, 

f) Przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

g) Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 
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h) dostęp do wiadomości, 

i) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

j) dostęp do konfiguracji konta, 

k) dostęp do wydruków, 

l) dostęp do eksportów.  

6) SEKRETARIAT 

a) wgląd w listę kont użytkowników, 

b) wgląd w statystyki logowań, 
c) eksport danych, 

d) uzupełnianie kartoteki ucznia. 

7) RODZIC 

a) przeglądanie ocen swojego dziecka, 

b) przeglądanie nieobecności swojego dziecka, 

c) przeglądanie wpisów dotyczących zachowania własnego dziecka, 

d) dostęp do wiadomości, 

e) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

f) dostęp do konfiguracji własnego konta, 

g) dostęp do modułów: TERMINARZ, PLAN LEKCJI.  

8) UCZEŃ 

a) przeglądanie własnych ocen, 

b) przeglądanie własnej frekwencji, 

c) dostęp do wiadomości, 

d) dostęp do ogłoszeń szkoły, 

e) dostęp do konfiguracji własnego konta, 

f) dostęp do modułów: TERMINARZ, PLAN LEKCJI.      

8. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności dyrektorskich, nauczycielskich  

oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez szkolnego administratora dziennika 

elektronicznego oraz superadministratora. Aktualna lista uprawnień opublikowana jest 

w dokumentacji systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach dyrektora szkoły, wicedyrektora 

szkoły oraz szkolnego administratora dziennika elektronicznego. 

 

ROZDZIAŁ III 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 
 
1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły: 

WIADOMOŚCI,  OGŁOSZENIA, TERMINARZ, OCENY, ZACHOWANIE, FREKWENCJA.  

2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów 

osobom trzecim.  

3. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy kontaktów z rodzicami zgodnie 

ze Statutem Szkoły.  

4. Szkoła może, na życzenie rodzica/prawnego opiekuna, udostępnić papierowe wydruki, które są 
przewidziane dla konta rodzica w systemie dziennika elektronicznego. 

5. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. 

1) Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.  

2) Nie przekazuje się żadnych informacji odnośnie, np. haseł, ocen, frekwencji itp., rodzicom 

i uczniom drogą telefoniczną i e-mailową, które nie pozwalają na jednoznaczną weryfikację 
tożsamości drugiej osoby.  
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6. Moduł: WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji.  

7. Moduł: WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy 

odnośnie szkolnej dokumentacji.   

8. Moduł: WIADOMOŚCI może służyć do usprawiedliwienia nieobecności ucznia  

w szkole tylko w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun wyrazi taką wolę poprzez złożenie 

podpisu na odpowiednim dokumencie w obecności wychowawcy klasy (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

9. Odczytanie informacji przez rodzica, zawartej w module: WIADOMOŚCI, jest równoznaczne 

z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią 
adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie 

uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

10. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, może wysłać 
odpowiednią treść do rodzica/prawnego opiekuna za pomocą WIADOMOŚCI, wybierając RODZAJ 

informacji jako UWAGA.  

11. Wiadomości odznaczone jako UWAGI będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia. 

12. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI w dzienniku 

elektronicznym nie powoduje jej usunięcia z systemu.  

13. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI danemu uczniowi ze swojego konta w zakładce 

WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym powoduje usunięcie jej z systemu, przez co jest 

niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA.  

14. Za pomocą OGŁOSZEŃ można informować uczniów i rodziców/prawnych opiekunów 

o bieżących szkolnych wydarzeniach.  

15. Wszystkie informacje umieszczane w dzienniku elektronicznym dotyczące przeprowadzania spotkań 
czy zapisów na płatne zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza szkoły,  muszą mieć 
akceptację dyrektora szkoły. Dotyczy to imprez o zasięgu klasowym i ogólnoszkolnym 

organizowanych na terenie szkoły oraz innych o podobnej formie.   

16. Moduł: TERMINARZ służy do wyświetlania terminów sprawdzianów i bieżących informacji. 

 
ROZDZIAŁ IV   
ZADANIA SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO/ 
ZASTĘPCY SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

 

1. W szkole wyznaczony jest jeden szkolny administrator dziennika elektronicznego oraz jeden zastępca 

szkolnego administratora dziennika elektronicznego.  

2. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest 

szkolny administrator dziennika elektronicznego i zastępca szkolnego administratora dziennika 

elektronicznego. 

3. Wszystkie poniższe ustalenia, obowiązujące  szkolnego administratora dziennika elektronicznego, 

obowiązują również zastępcę szkolnego administratora dziennika elektronicznego. 

4. Szkolny  administrator  dziennika elektronicznego: 

1) wprowadza nowych użytkowników systemu; 

2) na początku każdego roku szkolnego może dokonać grupowej aktywacji kont użytkowników; 

3) odpowiada za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć, 
nazewnictwa przedmiotów i innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta 

administratora; 

4) na początku  roku szkolnego informuje wszystkich użytkowników sytemu o monitoringu ich 

działań oraz o tym, że wyniki ich pracy będą zabezpieczane i archiwizowane; 

5) przekazuje bezpośrednio wychowawcom (w przypadku kont uczniów i rodziców) 

lub dyrektorowi szkoły (w przypadku kont nauczycieli) informacje o nowo utworzonych 

kontach; 

6) systematycznie umieszcza ważne ogłoszenia lub powiadamia za pomocą modułu: 

WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników dziennika elektronicznego w sprawach 

mających kluczowe znaczenie dla działania systemu. 
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5. Przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej szkolny administrator dziennika elektronicznego 

dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu ustnej lub pisemnej wiadomości od dyrektora szkoły.  

6. W szczególnych przypadkach szkolny administrator dziennika elektronicznego może dokonywać 
seryjnych zmian w frekwencji lub innych wpisów ustalonych w szkolnych kategoriach frekwencji 

z wyprzedzeniem. Standardowo obowiązek dodawania seryjnej frekwencji należy do wychowawcy 

klasy. 

7. Szkolny administrator dziennika elektronicznego, logując się na swoim koncie, musi zachowywać 
zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie aktualizowane programy 

zabezpieczające komputer). 

8. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie 

funkcjonowanie zajęć i szkoły, szkolny administrator dziennika elektronicznego może dokonać 
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szkoły. 

9. Szkolny administrator dziennika elektronicznego ma obowiązek sprawdzić wszystkie komputery 

wykorzystywane w szkole do obsługi dziennika elektronicznego, zwracając szczególną uwagę 
na względy bezpieczeństwa. W tym celu może zabierać sprzęt komputerowy do domu, a o fakcie 

tym powiadamia dyrektora szkoły.  

10. Każdy zauważony i zgłoszony szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego przypadek 

naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań. 
11. Jeśli na polecenie dyrektora szkoły nastąpi zablokowanie konta nauczyciela, 

szkolny administrator dziennika elektronicznego osobiście informuje o tym nauczyciela i wyjaśnia 

powód blokady.  

12. Po zakończeniu półrocza/roku szkolnego szkolny administrator dziennika elektronicznego tworzy 

Archiwum Dziennika Elektronicznego, a dyrektor szkoły podpisuje zarchiwizowany dziennik 

przy użyciu podpisu elektronicznego. 
 

ROZDZIAŁ V 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY 
   
1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada dyrektor szkoły . 

2. Do 30 września dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych 

uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego. 

3. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego dyrektor szkoły powiadamia wszystkich nauczycieli szkoły 

za pomocą modułu: WIADOMOŚCI. 

4. W przypadku przyjęcia nowego ucznia, przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy dyrektor szkoły 

zgłasza ten fakt szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego.   

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych 

w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa oraz dbać 
o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu. 

6. Dyrektor szkoły określa, które statystyki, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny być 
tworzone, przeglądane i archiwizowane przez szkolnego administratora dziennika elektronicznego, 

wicedyrektora, wychowawców i nauczycieli.  Fakt ten powinien być ogłoszony za pomocą 
modułu: WIADOMOŚCI.  

7. Do obowiązków dyrektora szkoły należy również zapewnienie szkoleń w terminie nie dłuższym 

niż 15 dni od podjęcia pracy z dziennikiem dla nauczycieli szkoły, nowych pracowników szkoły, 

pozostałego personelu administracji szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VI 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY 

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca 

klasy. W przypadku nieobecności wychowawcy w klasie, dłuższej niż 14 dni – dziennik prowadzi 

inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 
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2. Jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią jakiekolwiek zmiany, wtedy wychowawca klasy 

ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za wprowadzanie 

których bezpośrednio odpowiada.  

3. Do 15 września wychowawca klasy uzupełnia w dzienniku elektronicznym dane uczniów  

swojej klasy, a następnie systematycznie aktualizuje wpisy. 

4. Oceny zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w  Statucie szkoły. 

5. Przed datą zakończenia półrocza i końca roku szkolnego każdy wychowawca klasy  

jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, 

ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw. Za terminowość 
i poprawność wprowadzonych danych odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.  

6. Eksport danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje wychowawca klasy.  

7. Wychowawca klasy przegląda frekwencję za ubiegły miesiąc i dokonuje odpowiednich zmian na 

zasadach i zgodnie z terminami określonymi w statucie szkoły.  

8. Wychowawca klasy może dokonywać usprawiedliwień nieobecności z wyprzedzeniem na podstawie 

otrzymanej od rodzica/prawnego opiekuna informacji poprzez moduł: WIADOMOŚCI lub pisemne 

zwolnienie ucznia wystawione przez rodzica/prawnego opiekuna.    

9. Do obowiązku wychowawcy należy dokonywanie seryjnych zmian w frekwencji lub innych wpisów, 

ustalonych w szkolnych kategoriach frekwencji z wyprzedzeniem przy wykorzystaniu opcji: DODAJ 

SERYJNIE w sytuacji, gdy zaplanowana jest wycieczka, udział uczniów w konkursie, zawodach 

sportowych. Za poinformowanie wychowawcy klasy o udziale ucznia w wycieczkach, konkursach, 

zawodach sportowych jest odpowiedzialny nauczyciel danego przedmiotu.  

10. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy  

nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach i zachowaniu ucznia.  

11. Dokonując wpisu w kontaktach wychowawczych z rodzicami, należy wpisać, kiedy i czego 

dotyczyła rozmowa. Jeśli kontakt był niemożliwy, taka informacja również powinna być 
odnotowana w dzienniku elektronicznym.  

12. Na pierwszej godzinie wychowawczej nauczyciel wyjaśnia/przypomina uczniom zasady 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.   

13. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, na każdym nowym etapie edukacyjnym, wychowawca klasy ma 

obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci.  Przekazuje 

również podstawowe informacje o korzystaniu z dziennika elektronicznego.   

14. Fakt otrzymania loginów, haseł (ZAŁĄCZNIK NR 2) oraz zapoznania się z zasadami 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole (ZAŁĄCZNIK NR 3) rodzic potwierdza 

osobistym podpisem w obecności wychowawcy klasy.  

15. ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 3 przechowywane są w teczkach wychowawców klas.  

 

ROZDZIAŁ VII 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELA 

 

1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika 

elektronicznego, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły, następujących ocen: 

1) cząstkowych; 

2) przewidywanych ocen półrocznych i rocznych; 

3) ocen półrocznych i rocznych. 

2. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i inne ustalone w szkole kategorie 

frekwencji na zajęciach.  

3. Nauczyciel prowadzący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela ma obowiązek dokonywać zaznaczeń 
według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego. 

4. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć.   
5. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkolnego administratora dziennika 

elektronicznego jest obowiązkowe dla każdego nauczyciela.  

6. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych 

według przepisów prawa.  

7. Każdy nauczyciel ma możliwość ustalenia wagi ocen cząstkowych. Szczegółowe zapisy odnośnie 

kategorii, wagi i  liczenia do średniej ocen określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.   
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8. Jeśli nauczyciel pomyli się, wprowadzając ocenę lub nieobecność, niezwłocznie dokonuje korekty. 

9. Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie nowe 

WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA oraz w miarę możliwości udzielać odpowiedzi na istotne 

wiadomości.  

10. W dniu posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nauczyciel nie może zmieniać 
proponowanych ocen półrocznych lub rocznych oraz ocen półrocznych i rocznych.   

11. Nauczyciel, który organizuje wyjazdy na wycieczki, konkursy, zawody sportowe ma obowiązek 

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poinformować wychowawcę klasy o zwolnieniu 

każdego uczestnika, wykorzystując do tego celu moduł: WIADOMOŚCI.  

12. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje w TERMINARZU o sprawdzianach według zasad 

określonych w Statucie szkoły.   

13. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać wszelkie informacje znajdujące się  
w WIDOKU DZIENNIKA. 

14. Nauczyciel korzystający z laptopa, nie może: 

1) udostępniać komputera osobom trzecim; 

2) logować się do nieznanych sieci;  

3) zabierać laptopa poza teren szkoły. 

15. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto. Nie wolno mu przekazywać danych 

dostępowych do konta osobom trzecim. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego 

nauczyciel ponosi takie same konsekwencje prawne jak w przypadku przepisów odnośnie 

prowadzenia dokumentacji szkolnej.   

16. Nauczyciel jest zobligowany, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera,  

z którego nauczyciel loguje się do dziennika elektronicznego.  

17. W razie, gdy nauczyciel zauważy naruszenie bezpieczeństwa, powinien niezwłocznie zawiadomić 
o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego.  

18. Po zakończeniu pracy nauczyciel ma obowiązek wylogować się z konta.  

19. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego 

w należytym stanie.  

20. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został  

w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora dziennika elektronicznego. 

21. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii 

ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nieuprawnionych.  

22. Nauczyciel zobowiązany jest dbać o to,  by poufne dane prezentowane na monitorze komputera 

nie były  widoczne dla osób trzecich. 

 
ROZDZIAŁ VIII 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW 
SEKRETARIATU 
 

1. Za obsługę konta: Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, 

która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.  

2. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających 

ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów, w szczególności do niepodawania haseł  

do systemu drogą niezapewniającą weryfikacji tożsamości osoby. 

3. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły czytelnym podpisem potwierdzają zapoznanie się z zasadami 

funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony danych osobowych 

(ZAŁĄCZNIK NR 4). 

4. Nowe hasło dla ucznia lub rodzica pracownik sekretariatu może wydać tylko po okazaniu legitymacji 

szkolnej lub dowodu tożsamości. Hasło nie może być przekazywane osobom trzecim.  

5. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich 

informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego,  

czy też zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, szkolnemu administratorowi dziennika 

elektronicznego. 
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ROZDZIAŁ IX 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ RODZICÓW  
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  
 

1. Rodzice /prawni opiekunowie mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, 

zapewniające wgląd do postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się  
z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.  

2. Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje login i hasło do swojego oraz dziecka konta. Fakt 

otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim 

dokumencie (ZAŁĄCZNIK NR 2). W przypadku nieobecności na zebraniu rodzic ma możliwość 
odebrania loginu i hasła u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.  

3. Na zebraniu klasowym, na początku każdego etapu edukacyjnego, rodzic zostaje zapoznany 

z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

1) Fakt ten potwierdza czytelnym podpisem w obecności wychowawcy (ZAŁĄCZNIK NR 3).  

2) Rodzic ma również obowiązek zapoznania  sięz zasadami funkcjonowania dziennika 

elektronicznego, dostępnymi w POMOCY, po zalogowaniu się na swoim koncie. 

4. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu  

do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła 

dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.  

5. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a dyrektorem szkoły.  

6. Jeżeli rodzic chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI 

w dzienniku elektronicznym, musi złożyć odpowiednią deklarację i osobiście ją podpisać w obecności 

wychowawcy klasy (ZAŁĄCZNIK 1).  

7. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek 

nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.  

 

ROZDZIAŁ X 
UCZEŃ 
 

1. Na pierwszej godzinie wychowawczej wychowawca zapoznaje/przypomina uczniom zasady 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.  

2. Dodatkowo uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika 

dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na swoim koncie 

dziennika. 

 
ROZDZIAŁ XI 
POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII 
 
1. Postępowanie dyrektora i wicedyrektora szkoły w czasie awarii: 

1) o fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy powiadamia nauczycieli; 

2) sprawdza czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane  

przez szkolnego administratora dziennika elektronicznego, administratora sieci informatycznej 

i nauczycieli; 

3) dopilnowuje, by  jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie systemu. 

2. Postępowanie szkolnego administratora dziennika elektronicznego w czasie awarii. 

1) obowiązkiem szkolnego administratora dziennika elektronicznego jest niezwłoczne  

dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu; 

2) o fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy szkolny 

administrator dziennika elektronicznego powiadamia  dyrektora; 

3) jeśli z powodów technicznych szkolny administrator dziennika elektronicznego nie ma 

możliwości dokonania naprawy, powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

3. Postępowanie nauczyciela w czasie awarii.  

1) w razie awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera lub sieci informatycznej 

 nauczyciel ma obowiązek zapisać wszystkie niezbędne informacje z prowadzonej przez siebie 
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 lekcji (temat, obecność, oceny, ewentualne uwagi o zachowaniu uczniów) w swoim 

notatniku; 

2) po usunięciu awarii, nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia wpisów  

w dzienniku elektronicznym; 

3) wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają 
być zgłaszane w dniu zaistnienia szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego 

lub dyrektorowi szkoły;  

4) w żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia 

awarii i nie wolno wzywać do naprawienia awarii osób do tego nieuprawnionych.  

 

ROZDZIAŁ XII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych  

z elektronicznego dziennika, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie 

lub kradzież. 
2. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie 

oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole. 

3. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, które nie będą potrzebne, niszczy się w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich 

odczytanie.  

4. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy, osoby odbywające praktykę studencką, pracownicy 

urzędów państwowych dokonujących kontroli) zobowiązują się do poszanowania i zachowania 

tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym 

podpisem na odpowiednim dokumencie (ZAŁĄCZNIK NR 5).  

5. W razie odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę  szkolny administrator dziennika 

elektronicznego, na polecenie dyrektora szkoły, może udostępnić specjalne konto 

w dzienniku elektronicznym, według zasad określonych umową z uczelnią delegującą studenta  

na praktykę pedagogiczną.  

6. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji 

szkolnej, na polecenie dyrektora szkoły, na czas kontroli szkolny administrator dziennika 

elektronicznego udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku 

elektronicznym, dające możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości 

dokonywania jakichkolwiek zmian.  

7. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD  

z danymi są przechowywane przez dyrektora szkoły.  

8. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko szkolny administrator dziennika elektronicznego. 

Nauczyciel, uczeń, ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian  w systemie 

informatycznym komputerów.  

9. Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać licencjonowanego oprogramowania będącego 

własnością szkoły.   

10. Szkolny administrator dziennika elektronicznego do celów serwisowych ma do dyspozycji 

rezerwowy komputer, przeznaczony tylko do obsługi dziennika elektronicznego.  

11. ZAŁĄCZNIKI nr 4, 5, 6 przechowywane są u wicedyrektora szkoły.  

12. Procedura korzystania z dziennika elektronicznego obowiązują od  13 lutego 2018 roku. 

  

 


