
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ RODZICA 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają swoje niezależne konto w systemie 

dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia 

oraz dające możliwośd komunikowania się z nauczycielami w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych innych uczniów. 

2. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku 

elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani 

innym nieupoważnionym osobom.  

3. Konta o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną założone, po wprowadzeniu przez 

wychowawcę klasy do dziennika elektronicznego niezbędnych danych. 

4. Hasło powinno byd zmienianie co 30 dni, składad się z co najmniej 8 znaków 

i stanowid kombinacją liter i cyfr (w haśle musi się też znaleźd co najmniej 1 cyfra i 

1 duża litera). Hasło otrzymane od administratora służy tylko do pierwszego 

zalogowania. 

5. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy 

użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności. 

6. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne i umożliwiają: 

a) wgląd do bieżących ocen oraz przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych 

uzyskiwanych przez uczniów; 

b) wgląd do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych; 

c) wgląd do wszystkich spóźnieo na obowiązkowe zajęcia; 

d) wgląd do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia; 

e) wgląd do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych 

egzaminów zewnętrznych, wydarzeo szkolnych; 

f) wglądu do ogłoszeo szkolnych; 

g) otrzymywania powiadomieo o nowych wiadomościach drogą mailową; 

h) dostęp do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w 

telefonach komórkowych; 

i) otrzymywania powiadomieo sms-em o nowych ocenach i nieobecnościach 

dziecka; 



j) komunikowanie się z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją 

szkoły.  

7. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznad się z zasadami funkcjonowania 

dziennika elektronicznego w zakładce Pomoc lub wziąd udział w szkoleniu 

organizowanym w szkole po pierwszym zebraniu z rodzicami.  

8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów 

w nauce i frekwencji dziecka. 

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania 

nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie 

szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

10.  Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie 

wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11.  Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostad zmienione przez 

administratora szkolnego dziennika elektronicznego. 

 

KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ UCZNIA 

 

1. Na pierwszych lekcjach z wychowawcą uczeo przekazuje wychowawcy adres e-

mail  w celu utworzenia konta użytkownika. 

2. Uczeo ma obowiązek zapoznad się z przepisami regulującymi pracę dziennika 

elektronicznego w szkole zawartymi w zakładce POMOC, która dostępna jest po 

zalogowaniu się na swoje konto. 

3. Uczeo do obsługi swojego konta w dzienniku elektronicznym ma następujące 

uprawnienia: 

a) przeglądania własnych ocen, 

b) przeglądania własnej frekwencji, 

c) dostępu do wiadomości systemowych, 

d) dostępu do ogłoszeo szkoły, 

e) dostępu do konfiguracji ustawieo własnego konta. 

4. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane lub 

wykradzione przez osobę nieuprawnioną, uczeo zobowiązany jest do 

natychmiastowej zmiany hasła. 



5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie przez uczniów 

z dziennika elektronicznego oraz utracone hasła, gdyż całkowitą opiekę nad 

kontem ucznia sprawują rodzice/prawni opiekunowie. 

6. W sytuacji utraty kontroli nad kontem UCZEŃ, w wyniku utraty hasła i dostępu, 

administrator po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy klasy wyłączy dostęp do 

konta. 

7. Ponowne założenie konta UCZEŃ odbędzie się po rozpatrzeniu wniosku 

rodzica/prawnego opiekuna, skierowanego do Dyrektora Szkoły. 

8. Uczeo może korzystad z dziennika elektronicznego za pomocą aplikacji 

Dzienniczek+. 

 


