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                                                                                                                                                Za cznik nr 1do Zarz dzenia Nr 14/2018/2019 
                                                                                                                                                               Dyrektora Szko y Podstawowej  
                                                                                                                                                                im. H. Sienkiewicza w Gorenicach 
                                                                                                                                               w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony    
    osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich      
    danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych)  
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000,1669 
     i z 2019 r.poz.730) 
3. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w   
    sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko y i placówki dokumentacji przebiegu    
    nauczania, dzia alno ci wychowawczej i opieku czej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019r.    
    poz.1664) 
 
 

ROZDZIA  I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach prowadzi si  dziennik 

elektroniczny, za po rednictwem strony uonetplus.vulcan.net.pl/olkusz Oprogramowanie 
oraz us ugi z jego obs ug  dostarczane s  przez firm  zewn trzn , wspó pracuj  ze 
szko . Podstaw  dzia ania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez 
dyrektora szko y i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczaj cej i obs uguj cej 
system dziennika elektronicznego. 

2. Za niezawodno  dzia ania systemu, ochron  danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpiecze stwa, odpowiada firma nadzoruj ca prac  
dziennika elektronicznego, pracownicy szko y, którzy maj  bezpo redni dost p do edycji  
i przegl dania danych oraz rodzice w zakresie udost pnionych im danych. Szczegó ow  
odpowiedzialno  obu stron reguluje zawarta pomi dzy stronami umowa oraz przepisy 
obowi zuj cego w Polsce prawa. 

3. Administratorem danych osobowych jest Szko a Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza 
w Gorenicach. Dyrektor szko y jest zobligowany do zbierania zgody od rodziców lub 
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych wynikaj cych z przepisów 
prawa. 

4. W dzienniku elektronicznym umieszcza si : imi  i nazwisko ucznia, oceny cz stkowe, 
oceny ródroczne i roczne, przewidywane ródroczne, przewidywane roczne, frekwencj  
za poszczególne miesi ce , oraz inne istotne wiadomo ci dotycz ce uczniów, rodziców i 
nauczycieli. 

5. Prowadzenie dziennika elektronicznego zapewnia m.in.: 
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a) zachowanie selektywno ci dost pu do danych stanowi cych dziennik elektroniczny; 
b) zabezpieczenie danych stanowi cych dziennik elektroniczny przed  dost pem 

osób nieuprawnionych; 
c) zabezpieczenie danych stanowi cych dziennik elektroniczny przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat ; 
d) bezp atny wgl d rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotycz cym ich 

dzieci. 
6. Pracownicy szko y zobowi zani s  do stosowania zasad zawartych w poni szym 

dokumencie, przestrzegania przepisów obowi zuj cych w szkole. 
7. Rodzicom na pierwszym zebraniu po wprowadzeniu dziennika zapewnia si  mo liwo  

zapoznania si  ze sposobem dzia ania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 
 

ROZDZIA  II 
KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 
1. Ka dy u ytkownik posiada w asne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które 

osobi cie odpowiada. 
2. Dost p do konta chroniony jest przez has o. Rodzice uczniów  pocz tkowe has o dostaj  

od wychowawców. W nast pnych latach rodzice korzystaj  z hase  i loginów z 
poprzedniego roku. 

3. ytkownik jest zobowi zany stosowa  si  do zasad bezpiecze stwa w pos ugiwaniu si  
loginem i has em do systemu. Has o powinno by  zmieniane co 30 dni. 

4. Has o umo liwiaj ce dost p do zasobów sieci ka dy u ytkownik utrzymuje w tajemnicy 
równie  po up ywie ich wa no ci. 

5. W przypadku utraty has a lub podejrzenia, e zosta o odczytane/wykradzione przez osob  
nieuprawnion , u ytkownik zobowi zany jest do poinformowania o tym fakcie 
administratora dziennika elektronicznego poprzez wychowawc  klasy. Nowe has o 
otrzyma po dope nieniu formalno ci z tym zwi zanych. 

6. W dzienniku elektronicznym funkcjonuj  nast puj ce grupy kont posiadaj ce 
odpowiadaj ce im uprawnienia: 

 
GRUPA 

YTKOWNIKÓW 
ZAKRES UPRAWNIE  

RODZIC/UCZE     Przegl danie ocen swojego dziecka 
  Dost p do wiadomo ci systemowych 
   Dost p do og osze  szko y oraz terminarza 
  Dost p do konfiguracji w asnego konta 

SEKRETARIAT Ewidencja uczniów  
  Ewidencja nauczycieli 
   Wgl d w list  kont u ytkowników 
   Wgl d w statystyki logowa  
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NAUCZYCIEL  
   Zarz dzanie ocenami z prowadzonych lekcji 
  Wgl d w statystyki wszystkich uczniów 
   Przegl danie ocen wszystkich uczniów 
   Przegl danie frekwencji wszystkich uczniów 
  Dost p do wiadomo ci systemowych 
   Dost p do og osze  szko y oraz terminarza 
  Dost p do konfiguracji konta 
   Dost p do wydruków 

 
WYCHOWAWCA KLASY 
Dodatkowo 

 
   Zarz dzanie frekwencj  w klasie, w której 

nauczyciel jest wychowawc  
   Edycja listy uczniów w klasie, w której nauczyciel 

jest wychowawc  
   Edycja planu lekcji 
   Wype nianie i drukowanie wiadectw i arkuszy ocen 

DYREKTOR SZKO Y    Zarz dzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów 
  Edycja danych wszystkich uczniów 

 

    Wgl d w statystyki wszystkich uczniów 
  Wgl d w statystyki logowa  
   Przegl danie ocen wszystkich uczniów 
   Przegl danie frekwencji wszystkich uczniów 
  Dost p do wiadomo ci systemowych 
   Dost p do og osze  szko y 
  Dost p do konfiguracji konta 
  Dost p do wydruków 
   Zarz dzanie planem lekcji 
   Dost p do danych znajduj cych si  w panelu 

dyrektorskim 



 

4 

 

 

ADMINISTRATOR 
SZKO Y 

   Zarz dzanie wszystkimi danymi szko y: jednostki, 
klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje 

   Wgl d w list  kont u ytkowników 
   Zarz dzanie zablokowanymi kontami 
  Zarz dzanie frekwencj  w ca ej szkole 
  Wgl d w statystyki wszystkich uczniów 
  Wgl d w statystyki logowa  
   Przegl danie ocen wszystkich uczniów 
   Przegl danie frekwencji wszystkich uczniów 
  Dost p do wiadomo ci systemowych 
   Dost p do og osze  szko y 
  Dost p do konfiguracji konta 
  Dost p do wydruków 
   Dost p do eksportów 
   Zarz dzanie planem lekcji szko y 

 

7. Ka dy u ytkownik ma obowi zek dok adnego zapoznania si  z 
REGULAMINAMI dost pnym na stronie szko y https://sp.gorenice.pl 

8. Uprawnienia przypisane do kont, zw aszcza tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz 
administratorskich s  przypisane na sta e przez dostawc  us ugi. 

 
 
 

                                                        ROZDZIA  III 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 
1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji s y modu  

INFORMACJE/ KORESPONDENCJA. 
2. W szkole w dalszym ci gu funkcjonuj  dotychczasowe formy kontaktów z rodzicami 
zgodnie ze statutem szko y ( konsultacje dla rodziców, rozmowy indywidualne, zebrania 
informacyjne oraz wywiadówki). Szko a mo e na yczenie rodzica udost pni  papierowe 
wydruki, które s  przewidziane dla konta rodzica w dzienniku elektronicznym. 

3. Modu  INFORMACJE/KORESPONDENCJA s y do komunikacji i przekazywania 
informacji bez obowi zku informacji zwrotnej. 

4. Modu  KORESPONDENCJA (dla rodziców) nie mo e zast pi  oficjalnych poda  
papierowych, które reguluj  przepisy odno nie szkolnej dokumentacji. Dotyczy to tak e 
usprawiedliwienia nieobecno ci, zwolnienia z lekcji, usprawiedliwienia nieprzygotowania 
dziecka do zaj . Wszelkie w tpliwo ci co do przebiegu zaj  dydaktycznych i ocen 
nale y konsultowa  osobi cie z nauczycielem. 

5. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module KORESPONDENCJA jest 
równoznaczne z przyj ciem do wiadomo ci tre ci komunikatu, co potwierdzone zostaje 
automatycznie odpowiedni  adnotacj  systemu przy wiadomo ci. Adnotacj  
potwierdzaj  odczytanie wiadomo ci w systemie uwa a si  za równowa  
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skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica ucznia. 
6.Za pomoc  modu u WIADOMO CI/KORESPONDENCJA mo na powiadamia  
uczniów   i rodziców o zebraniach z rodzicami, wyjazdach, wyj ciach, terminach 
sprawdzianów lub innych wydarzeniach w szkole / klasie. Modu  ten nale y 
wykorzystywa , gdy niepotrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomo ci lub 
nades anie na ni  odpowiedzi. 

7. Nie nale y usuwa  nieaktywnych og osze , kasowa  przeczytanych wiadomo ci czy      
    terminów wydarze . Po zako czeniu okresu klasyfikacyjnego administrator lub dyrektor     
    zamyka rok szkolny archiwizuj c dane, co umo liwia poprawne odczytanie ich w    
    przysz ci. 

 
                                                     ROZDZIA  IV 

              ZADANIA ADMINISTRATORA SZKO Y 
(ADMINISTRATORA DZIENIKA ELEKTRONICZNEGO) 

 
1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest 

administrator dziennika elektronicznego. Obowi zki te w Szkole Podstawowej  
     im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach pe ni Ewa Kar owicz. 

2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie administratora dziennika elektronicznego 
powinny by  wykonywane ze szczególn  uwag  i po dok adnym rozpoznaniu zasad 
funkcjonowania szko y. 

 
 Do obowi zków administratora dziennika elektronicznego nale y: 

 
a) zapozna  u ytkowników z przepisami i zasadami u ytkowania sytemu; 
b) bezpo rednio przekaza  informacje o nowo utworzonych kontach ich w cicielom 

lub wychowawcom klas; 
c) zachowywa  zasady bezpiecze stwa w czasie logowania si  na swoje konto (mie  

zainstalowane i systematycznie aktualizowa  programy zabezpieczaj ce 
komputer); 

d) promowa  w ród wszystkich u ytkowników wykorzystywanie mo liwo ci danego 
systemu,   stosowanie   modu ów   mog cych   usprawni    przep yw   informacji 
w szkole. 

3.  Ka dy zauwa ony i zg oszony administratorowi dziennika elektronicznego przypadek     
naruszenia bezpiecze stwa ma by  przekazany firmie zarz dzaj cej w celu podj cia 
dalszych dzia  (zablokowanie dost pu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych 
dowodów). 

4. Je li nast pi zablokowanie konta nauczyciela, administrator dziennika elektronicznego ma 
obowi zek: 

a) skontaktowa  si  osobi cie z nauczycielem i wyja ni  powód blokady; 
b) wygenerowa  i przekaza  nowe jednorazowe has o dla nauczyciela. 

5. Administrator dziennika elektronicznego jest zobowi zany do nieudost pniania nikomu, 
poza szkolnym administratorem sieci informatycznej, adnych danych konfiguracyjnych 
szkolnej sieci informatycznej, mog cych przyczyni  si  do obni enia poziomu 
bezpiecze stwa. 
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6. Na koniec roku szkolnego administrator dziennika elektronicznego ma obowi zek 
zarchiwizowania ca ego e-dziennika szko y. 

 
                                                           ROZDZIA  V 

KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO       
                       PRZEZ DYREKTORA SZKO Y 

 
1. Za kontrolowanie poprawno ci, systematyczno ci, rzetelno ci itp. dokonywanych przez 

nauczycieli wpisów do dziennika elektronicznego odpowiada dyrektor szko y oraz  
2. Dyrektor lub szko y jest zobowi zany: 

a) dochowywa  tajemnicy odno nie postanowie  zawartych w umowie, mog cych 
narazi  dzia anie systemu informatycznego na utrat  bezpiecze stwa, 

b) dba  o finansowe zapewnienie poprawno ci dzia ania systemu. 
3. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego dyrektor szko y powiadamia nauczyciela. 
4. Do obowi zków dyrektora szko y nale y równie  zapewnienie szkole  dla: 

a) nauczycieli, 
b) nowych pracowników szko y, 
c) uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach zaj  komputerowych lub na 

godzinach wychowawczych, 
d) pozosta ego personelu szko y (pracownicy obs ugi, administracja itp.) pod 

wzgl dem bezpiecze stwa. 
 
 

                                                                 ROZDZIA  VI 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

PRZEZ WYCHOWAWC  KLASY 
 

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez dyrektora szko y 
wychowawca klasy. 

2. W przypadku zmian danych osobowych ucznia wychowawca klasy ma obowi zek zg osi  
ten fakt w do administratora e-dziennika. 

3. Do 20 wrze nia w dzienniku elektronicznym wychowawca klasy sprawdza poprawno  
danych swojej klasy. 

4. W dniach poprzedzaj cym posiedzenie rady klasyfikacyjnej wychowawca klasy dokonuje 
wydruków odpowiednich statystyk. 

5. W przypadku przej cia ucznia do innej szko y lub klasy, wychowawca klasy zg asza ten 
fakt administratorowi e-dziennika. Na podstawie takiej informacji administrator mo e 
przenie  go do innej klasy lub wykre li  z listy uczniów. 

6. Przed dat  zako czenia pó rocza i ko ca roku szkolnego ka dy wychowawca klasy jest 
zobowi zany do dok adnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku 
elektronicznym, ze szczególnym uwzgl dnieniem danych potrzebnych do wydruku 
wiadectw. 

7. Wychowawca jest zobowi zany do systematycznego wpisywania frekwencji w dzienniku 
elektronicznym za ka dy miniony miesi c. 

8. Na potrzeby zebra  i spotka  z rodzicami wychowawcy mog  drukowa  z systemu 
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dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do 
wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami. 

9. Je eli rodzic nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie maj  
obowi zku dodatkowego zawiadamiania o ocenach ródrocznych i rocznych poza 
okre lonym w szkole procedurami. 

10. Informacje o przewidywanych pozytywnych ródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych umieszczane s  w dzienniku elektronicznym w terminach zgodnych z 
zapisami w statucie szko y i stanowi to jedyn  form  informacji o ocenach 
przewidywanych. Informacje o ocenie negatywnej i ocenie zachowania nieodpowiedniej i 
nagannej przekazywane s  w formie pisemnej. 

11. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawcy klas I maj  obowi zek  osobi cie 
rozda  rodzicom loginy i has a do ich kont. Fakt otrzymania loginów i hase  rodzice 
potwierdzaj  podpisem. Rodzice pozosta ych uczniów korzystaj  z hase  i loginów z roku 
ubieg ego. Na tym zebraniu wszyscy wychowawcy przekazuj  podstawowe informacje o 
zasadach korzystania z dziennika elektronicznego i wskazuj , gdzie i jak mo na uzyska  
pomoc w jego obs udze. W przypadku utraty loginu rodzic wype nia Za .1. 

 
 
 

                                                            ROZDZIA  VII 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELA 

 
1. Nauczyciel jest osobi cie odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z RODO nie ma 

prawa umo liwia  korzystania   z zasobów osobom trzecim. 
2. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie 

same konsekwencje jak w przypadku przepisów odno nie szkolnej dokumentacji. 
3. Nauczyciel zgodnie z zasadami PSO umieszcza na bie co w e-dzienniku  oceny 

cz stkowe, przewidywane oceny pó roczne i roczne oraz oceny pó roczne i roczne w 
trybie okre lonym w statucie szko y. 

4. W przypadku b dnie wpisanej oceny powinien jak najszybciej dokona  jej korekty. 
5. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje si  do dziennika 

elektronicznego, aby ucze  lub osoba postronna nie mia a dost pu do komputera. 
6. W razie zauwa enia naruszenia bezpiecze stwa nauczyciel powinien niezw ocznie 

zawiadomi  o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego odpowiedzialnego za 
dziennik elektroniczny. Po zako czeniu pracy nauczyciel musi pami ta  o wylogowaniu 
si  z konta. 

7. Przed przyst pieniem do pracy nauczyciel zobowi zany jest do sprawdzenia, czy sprz t 
nie zosta  w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia 
takiego stanu rzeczy niezw ocznie powiadomi  o tym administratora dziennika 
elektronicznego. 

8. Nauczyciel powinien dba , by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie 
by y widoczne dla osób postronnych. 

9. W przypadku alarmu ewakuacyjnego nauczyciel ma obowi zek wylogowania si  z 
systemu. 
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                                                           ROZDZIA  VIII 

KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO    
             PRZEZ PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU 

 
1. Za obs ug  konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez dyrektora szko y 

osoba, która na sta e pracuje w sekretariacie szko y. 
2. Osoba pracuj ca w sekretariacie szko y jest zobowi zana do przestrzegania przepisów 

zapewniaj cych ochron  danych osobowych i dóbr osobistych uczniów, w szczególno ci 
do niepodawania hase  do systemu drog  nie zapewniaj  weryfikacji to samo ci osoby 
(np. drog  telefoniczn ). 

3. Pracownik sekretariatu szko y jest zobowi zana do jak najszybszego przekazania 
wszelkich informacji odno nie nieprawid owego dzia ania i funkcjonowania dziennika 
elektronicznego lub zaistnia ej awarii zg oszonej przez nauczyciela, administratorowi 
dziennika elektronicznego. 

 
 

                                                             ROZDZIA  IX 
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ RODZICÓW 

 
1. Rodzice maj  swoje konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniaj ce podgl d 

post pów    edukacyjnych    dziecka    oraz     daj ce    mo liwo     komunikowania    si  
z nauczycielami w sposób zapewniaj cy ochron  dóbr osobistych innych uczniów. 

2. Na pocz tku roku szkolnego rodzice otrzymuj  login i has o do swojego i dziecka konta. 
Fakt otrzymania tych uprawnie  rodzice podpisuj  osobi cie w obecno ci wychowawcy 
na odpowiednim dokumencie (w nast pnych latach dotyczy to rodziców uczniów klasy I). 
W przypadku ich nieobecno ci na zebraniu, istnieje mo liwo  odebrania loginu i has a u 
wychowawcy klasy. 

3. W przypadku utraty konta informuj  o tym wychowawc  i po wype nieniu Za .1. 
otrzymuj  nowy login i has o. 

4. Obowi zkiem rodzica jest zapoznanie si  z zasadami korzystania z dziennika 
elektronicznego w szkole. 

5. Rodzic osobi cie odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym. Zobligowany 
jest do nieudost pniania otrzymanego loginu i has a osobom nieupowa nionym. 

6. Rodzic ma mo liwo  systematycznego zapoznawania si  z ocenami bie cymi, 
przewidywanymi, za I okres i rocznymi swojego dziecka 

7. Je eli rodzic nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie maj  
obowi zku dodatkowego zawiadamiania o ocenach ródrocznych i rocznych poza 
okre lonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. 

8. Informacje o przewidywanych pozytywnych ródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych umieszczane s   w  dzienniku  elektronicznym  w  terminach  zgodnych  
z zapisami w statucie szko y i stanowi to jedyn  form  informacji o ocenach 
przewidywanych. Informacje o ocenie negatywnej  i ocenie zachowania  nieodpowiedniej  
i nagannej przekazywane s  w formie pisemnej. 

9. Rodzic zobligowany jest do systematycznego odczytywania wiadomo ci. 
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10. Je li wyst puj  b dy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo wniesienia 
zastrze  bezpo rednio do nauczyciela lub wychowawcy. 

11. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module KORESPONDENCJA jest 
równoznaczne z przyj ciem do wiadomo ci tre ci komunikatów, co potwierdzone zostaje 
automatycznie odpowiedni  adnotacj  systemu przy wiadomo ci czy statusie logowania. 
Adnotacj  potwierdzaj  odczytanie wiadomo ci w systemie uwa a si  za równowa  
skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica ucznia. 

12. Przekazywanie i wymiana informacji w dzienniku elektronicznym jest wyszczególniona 
w ROZDZIALE III niniejszego regulaminu. 

 
 
                                                    ROZDZIA  X 
                                POST POWANIE W CZASIE AWARII 

 
1.  Post powanie dyrektora/administratora szko y w czasie awarii: 

 
a) Dyrektor szko y ma obowi zek sprawdzi , czy wszystkie procedury odno nie 

zaistnienia awarii s  przestrzegane przez administratora dziennika elektronicznego, 
administratora sieci informatycznej i nauczycieli. 

b) Dopilnowa  jak najszybszego przywrócenia prawid owego dzia ania systemu. 
           c)  Zabezpieczy rodki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego   
                  funkcjonowania systemu.  

               d)    O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy               
                       administrator/dyrektor dziennika elektronicznego powinien powiadomi   nauczycieli. 

e)   Je li usterka mo e potrwa  d ej ni  jeden dzie , administrator/dyrektor   
      dziennika elektronicznego powinien wywiesi  na tablicy og osze  w pokoju    
      nauczycielskim  odpowiedni  informacj . 

 
2.  Post powanie nauczyciela w czasie awarii: 

 
     a) Wszystkie awarie sprz tu komputerowego, oprogramowania czy    
          sieci komputerowych  maj    by    zg aszane   osobi cie   w   dniu     
          zaistnienia:  

 dyrektorowi szko y/administratorowi dziennika elektronicznego,       
     w   sekretariacie   szko y,   który   jest zobowi zany do niezw ocznego 

                      poinformowania dyrektora  szko y/administratora dziennika elektronicznego                        
                      o zg oszonej awarii.                
      b) W adnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmowa  samodzielnej próby   
           usuni cia awarii ani wzywa  do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych 
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                                                         ROZDZIA  XI 

POSTANOWIENIA KO COWE 
 

1.   Wszystkie tworzone dokumenty i no niki informacji, powsta e na podstawie danych 
                z elektronicznego dziennika, musz  by  przechowywane w sposób uniemo liwiaj cy     
                ich zniszczenie lub kradzie , zgodnie z rozporz dzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2019   
                 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne   
                 przedszkola, szko y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , dzia alno ci                                 
                wychowawczej i opieku czej oraz  rodzajów tej  dokumentacji (Dz.U.z 2019r.poz.1664) 

2. Nie wolno przekazywa  rodzicom i uczniom adnych informacji odno nie np.: hase , 
ocen, frekwencji itp. drog  telefoniczn , która nie pozwala na jednoznaczn  
identyfikacj  drugiej osoby. 

3. Mo liwo  edycji danych ucznia maj : administrator dziennika elektronicznego, 
dyrektor szko y, oraz upowa niony przez dyrektora szko y pracownik 
sekretariatu. 

4. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin s  poufne. 
5. Wszystkie poufne dokumenty i materia y utworzone na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, które nie b  potrzebne, nale y zniszczy  w sposób jednoznacznie 
uniemo liwiaj cy ich odczytanie. 

6.  Osoby z zewn trz (serwisanci, technicy itp.), je li wymaga tego potrzeba,   zobowi zuj  
si  do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikaj cej z Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych, potwierdzaj c to w asnor cznym podpisem na odpowiednim dokumencie. 

7. Komputery u ywane do obs ugi dziennika elektronicznego powinny spe nia  
nast puj ce wymogi: 

a) musz  posiada  legalne oprogramowanie oraz spe nia  minimalne wymagania 
okre lone przez producenta dziennika elektronicznego, 

b) musz  by  zabezpieczone przez odpowiednie filtry, chroni ce przed skokami napi cia; 
c) musz  by  zabezpieczone odpowiednimi i aktualnymi programami antywirusowymi. 
8. Oprogramowanie, numery seryjne komputerów, informacje kontaktowe do serwisantów 

musz  by  odpowiednio zabezpieczone. 
9.   Zasady korzystania z dziennika elektronicznego s  dost pne w bibliotece szkolnej 

oraz na stronie internetowej szko y. 
 

 
Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej  im. Henryka 
Sienkiewicza w Gorenicach przedstawiono Radzie Pedagogicznej 29 sierpnia  2019 roku.  

 
Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej 
 im.  Henryka Sienkiewicza w Gorenicach wchodzi w ycie z dniem 1 wrze nia 2019 roku. 
. 


