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Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego dla 

rodziców (opiekunów prawnych) 

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX  

im. Generała Władysława Andersa w Opolu. 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

 Celem regulaminu jest:  

określenie zasad i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego przez  

rodziców (prawnych opiekunów) oraz pracowników szkoły w sposób bezpieczny i 

zapewniający ochronę danych osobowych.  

 

1. W szkole, dziennik elektroniczny działa i funkcjonuje za pośrednictwem strony 

http://uonetplus.vulcan.net.pl/Opole. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 

dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą 

działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły 

i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 

dziennika elektronicznego. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje 

zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych 

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca 

pracę dziennika internetowego. 

3. Do dziennika elektronicznego mają bezpośredni dostęp nauczyciele i uprawnieni 

pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) w zakresie udostępnionych 

im danych. Dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny. 

4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym 

dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.  

5. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, zapewnia się 

możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika 

elektronicznego. 

6. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim.  

 
§ 2 KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  

  

 

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

które osobiście odpowiada. Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego 

należy posiadać konto na poczcie elektronicznej (adres e-mail). Na konto będą 

przychodzić odpowiednie informacje dotyczące hasła lub jego zmiany. 

2. Loginem w dzienniku elektronicznym jest e-mail poczty elektronicznej. 

3. Hasło w dzienniku elektronicznym jest to ciąg znaków na kontach użytkowników. 

Hasło jest zmieniane przez system co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 

8 znaków będących kombinacją liter i cyfr, dużych i małych znaków oraz znaków 

specjalnych. 
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4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa posługując się 

loginem i hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (nauczyciele na radzie 

pedagogicznej, rodzice na zebraniu).  

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

elektronicznego.  

6. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci dziennika elektronicznego każdy 

użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.  

7. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez 

osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany 

hasła.  

8. RODZIC (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie ma dostęp w 

systemie do następujących danych:  

a) informacji identyfikujących swoje dziecko tzn. w szczególności:  

- przeglądanie ocen swojego podopiecznego,  

- przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego,  

- ma dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego.  

- ma dostęp do wiadomości systemowych,  

- ma dostęp do komunikatów.  

b) listy loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych związanych z 

jego dzieckiem.  

9. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem. 

 

§ 3 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  

 

  

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą 

moduły KOMUNIKATY.  

2. Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom 

niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła może, na życzenie rodzica 

(prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla 

konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego. W szczególnych sytuacjach 

szkoła może informować rodzica w formie pisemnej.  

3. Pracownikom szkoły, nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika 

elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie 

wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, 

rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną 

identyfikację drugiej osoby.  

4. Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła 

może udostępnić na żądanie osobiste lub pisemne instytucji wspomagającej pracę 

placówki takich jak: Policja, Prokuratura, Sąd itp.  

5. Moduł KOMUNIKATY służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy 

go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu 

wiadomości lub odpowiedzi na pytanie, oraz gdy chcemy przekazać wiadomość 

tylko pewnej grupie osób.  
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6. Moduł KOMUNIKATY nie może zastąpić oficjalnych podań, zgód, opinii lub 

zaświadczeń w formie papierowej, których obieg regulowany jest odrębnymi 

przepisami.  

7. Moduł KOMUNIKATY może służyć do informowania o nagłej nieobecności 

ucznia w szkole, ale usprawiedliwienie tej nieobecności musi nastąpić zgodnie z 

przepisami wewnątrzszkolnymi.  

8. Odczytanie informacji przez rodzica, zawartej w module KOMUNIKATY, 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. 

9. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne 

zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać 

odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą modułu UWAGI.  

10. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do 

kartoteki danego ucznia z podaniem:  

a) daty wysłania  

b) imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę,  

c) adresata  

d) tematu i treści uwagi.  

11. Odznaczenie przez rodzica przeczytanej UWAGI w dzienniku elektronicznym, nie 

powoduje jej usunięcia z systemu.  

12. Moduł KOMUNIKATY daje możliwość wyświetlania informacji razem lub 

osobno:  

a) wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do 

szkoły,  

b) wszystkim nauczycielom w szkole.  

 

§ 8 RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE  

 

  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika  

elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz  

dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający  

ochronę dóbr osobistych innych uczniów.  

2. Na początku roku szkolnego rodzic może zlecić aktywację konta szkole poprzez  

zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy i podanie swojego adresu poczty  

internetowej. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga  

rodziców/opiekunów, muszą oni mieć jednak odrębną pocztę internetową. Istnieje  

również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/opiekuna więcej niż  

jednego rodzeństwa uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie.  

3. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu, rodzic ustawia hasło w swoim  

koncie.  

4. Do obowiązków rodzica w szczególności należy:  

a) zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego 

wprowadzonego w szkole,  
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b) powiadamiać wychowawcę klasy o nieobecnościach swojego podopiecznego za  

 pomocą komunikatów. Nie zwalnia to jednak rodzica z usprawiedliwienia  

 nieobecności ucznia na zasadach określonych w Statucie szkoły.  

c) chronienie swojego konta w dzienniku elektronicznym szkoły i nie 

udostępnianie go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom,  

d) uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym korzystania z dziennika elektronicznego 

organizowanego przez szkołę.  

5. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo  

wniesienia zastrzeżeń bezpośrednio do nauczyciela lub wychowawcy, albo o tym  

fakcie powiadomić za pomocą KOMUNIKATÓW wychowawcę klasy lub 

szkolnego administratora.  

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

  

1. Wszystkie dokumenty i nośniki informacji utworzone na podstawie danych z 

elektronicznego dziennika, muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający 

ich zniszczenie lub kradzież, zgodnie z zasadami określonymi w szkole.  

2. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom 

na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole 

np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub 

nakazu sądowego.  

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

dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób 

jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. 

4. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba 

zobowiązują się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z ustawy o 

ochronie danych osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na 

odpowiednim dokumencie. 

5. Dokumentacja funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub 

DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum. 

6. Nie należy pozostawiać uruchomionego komputera bez nadzoru. 

7. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać 

następujące wymogi: 

1) Na sprzęcie wykorzystywanym w szkole do dziennika elektronicznego stosuje 

się oprogramowanie na podstawie wykupionej licencji. 

2) Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole są ze sobą kompatybilne. 

3) Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad 

obowiązujących w szkole. 

8. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko szkolny administrator sieci 

komputerowej. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w 

systemie operacyjnym komputerów. 

9. W przypadku 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. 
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10. W razie kontroli odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania 

dokumentacji szkolnej, na polecenie dyrektora szkoły i na czas kontroli, szkolny 

administrator dziennika elektronicznego, udostępnia wyznaczonej do tego celu 

osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym dające możliwość sprawdzenia 

jego prawidłowego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek 

zmian. 

11. Dokument ten powinien być na bieżąco ewaluowany i modyfikowany w zależności 

od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego, potrzeb i 

specyfiki szkoły. 

12. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu 

przedstawiono Radzie Pedagogicznej na zebraniu w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

13. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu wchodzi                  

w życie z dniem 01.09.2017 r. 

 

 

 
 


