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PODSTAWA PRAWNA 

Podstawy prawne funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania 

i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu 

nauczania:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 

2014 poz. 1170 ze zmianami); 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn, funkcjonuje 

elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to 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. 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych  mieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika internetowego, pracownicy szkoły którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  

przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa.. 

3. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) Dyrektor 

szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzania danych osobowych  

w związku z obowiązkami wynikającymi z: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 29 sierpnia 2014 r. sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
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i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170). 

4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170 ze zm.). 

6. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie ma zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu  

o zawartych w systemie danych o:  

1) Informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko). 

2) Informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). 

3) Listy loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (Szkolnego Administratora 

Dziennika Elektronicznego, Dyrektorów Szkoły, Wychowawcy, Pracownika 

Sekretariatu). 

4) Na podstawie powyższego rozporządzenia tradycyjny dziennik w wersji papierowej 

można zastąpić wersją elektroniczną po spełnieniu określonych wymogów określonych 

w powyższej ustawie. 

5) Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym 

dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole. 

6) Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych 

godzinach wychowawczych, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem 

działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

7) Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację 

zapisów, które zamieszczone są w: 

a. Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

b. Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
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8) Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych 

opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej 

pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego  

a placówką szkolną, z zastrzeżeniem że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego 

dostępu do informacji o swoim dziecku. 

 

ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 

7. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest 

Dyrektor, zastępca Dyrektora, Sekretarz szkoły, Wychowawcy i Szkolny Administrator 

Dziennika Elektronicznego, w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie obowiązki te pełni 

wskazany przez dyrektora nauczyciel.  

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

osobiście odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są  

w poszczególnych rozdziałach tego dokumentu.  

9. Hasło na kontach użytkowników musi być zmieniane co 30 dni. Hasło musi się składać 

co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz dużych i małych znaków oraz 

znaków specjalnych. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę 

hasła.  

10. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się 

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

pedagogicznej, rodzice na zebraniu, uczniowie na zajęciach).  

11. Nauczyciel musi mieć świadomość, że poprzez login, hasło jest identyfikowany,  

w systemie dziennika elektronicznego. 

12. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy 

również po upływie ich ważności. 

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

osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła. 

14. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające 

odpowiadające im uprawnienia: 

1) ADMINISTRATOR SZKOŁY (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego). 

2) DYREKTOR SZKOŁY. 
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3) OPERATOR KSIĘGI ZASTĘPSTW (WICEDYREKTOR) 

4) WYCHOWAWCA  KLASY 

5) NAUCZYCIEL 

6) SEKRETARIAT 

7) RODZIC 

8) UCZEŃ 

15. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ 

i REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności 

regulaminem korzystania z Systemu. Zasady te są opisane w zakładce POMOC 

w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoje bezpłatne konto na stronie 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn 

16. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich 

oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora 

Dziennika Elektronicznego. Aktualna lista uprawnień publikowana jest w dokumentacji 

systemu. 

 

ROZDZIAŁ III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 

17. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły 

WIADOMOŚCI i UWAGI. 

18. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych nie udostępnia zasobów dziennika  osobom trzecim. 

19. Szkoła nie przewiduje innych form pisemnego przekazywania informacji rodzicom  

i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. W szczególnych sytuacjach (np. 

brak możliwości korzystania z Internetu) szkoła może informować rodzica w formie 

pisemnej w terminach przewidzianych w Statucie na pisemną, uzasadnioną prośbę 

rodzica. 

20. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych pism urzędowych, które regulują 

przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji. 

21. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do informowania o nagłej nieobecności ucznia w szkole, 

ale usprawiedliwienie tej nieobecności musi nastąpić w formie pisemnej, zgodnie  

z Regulaminem usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach 

szkolnych i zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Szkole 
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Podstawowej nr 2 w Tuszynie. 

22. 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.  

23. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, 

powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą modułu 

UWAGI. 

24. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki 

danego ucznia z podaniem: 

1) Daty wysłania 

2) Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę, 

3) Adresata 

4) Temat i treści uwagi. 

25. Odznaczenie przez rodzica przeczytanej UWAGI w swojej zakładce Uwagi w dzienniku 

elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu. 

26. Za pomocą WIADOMOŚCI można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach 

z rodzicami, liście obowiązujących lektur itp.  

27. Nie należy usuwać nieaktywnych ogłoszeń, kasować przeczytanych wiadomości, czy 

terminów wydarzeń.  

 

ROZDZIAŁ IV. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

 

28. Do podstawowych obowiązków SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO należy:  

1) Konfigurowanie systemu. 

2) Wprowadzanie i zarządzanie słownikami: grupy klasowe, przedmioty, typy wpisów 

frekwencji, kategorie uwag, kategorie ocen, pory lekcji, sale, dzienniki zajęć innych. 

3) Wprowadzanie danych jednostki sprawozdawczej. 
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4) Wprowadzenie kalendarza dni wolnych. 

5) Wprowadzanie i uaktywnienie kont pracowników szkoły i przydzielenie im uprawnień. 

6) Dbałość o poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziały zajęć, 

nazewnictwo przedmiotów i wiele innych elementów, których edycja możliwa jest 

tylko z konta administratora. 

7) W terminie do 10 dniu od zakończenia roku szkolnego wykonanie kopii XML 

i ustawienie blokady uniemożliwiającej wprowadzenie zmian w dzienniku (wraz 

z DYREKTOREM SZKOŁY).* 

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

funkcjonowanie zajęć i szkoły, SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO może dokonać po ustaleniu z DYREKTOREM. 

30. Jeśli nastąpi zablokowanie konta NAUCZYCIELA, SZKOLNY ADMINISTRATOR 

DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO powinien:  

1) Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady. 

2) W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO blokuje, a następnie usuwa konto pracownika. 

31. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO jest zobowiązany nie 

udostępniać nikomu żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, 

mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. 

32. Pomoc SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dla 

pracowników szkoły będzie dostępna w godzinach jego pracy, 

 

*aktualne od dnia wprowadzenia dziennika elektronicznego jako jedynego. 

 

ROZDZIAŁ V. DYREKTOR SZKOŁY 

 

33. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada 

DYREKTOR SZKOŁY lub wyznaczony przez niego WICEDYREKTOR.  

34. Do 01 września DYREKTOR SZKOŁY sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas 

wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika 

elektronicznego.  
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35. DYREKTOR SZKOŁY jest zobowiązany: 

1) Systematycznie sprawdzać statystyki logowań,  

2) Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli, 

3) Systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów, 

4) Bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI, 

5) Kontrolować poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie dyrektora szkoły, 

poprawność, systematyczność, rzetelność itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli, 

6) Generować odpowiednie statystyki np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik 

i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych, 

7) Prowadzić rejestr obserwacji. 

8) Dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić 

działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa. 

9) Dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zakup materiałów 

i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń itp.  

10) Wyposażyć się w podpis elektroniczny.* 

36. DYREKTOR SZKOŁY ma obowiązek wyznaczyć drugą osobę, która może pełnić rolę 

SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w przypadku 

niemożności pełnienia tej funkcji przez pierwszą.  

37. Wykonanie wspólnie z SZKOLNYM  ADMINISTRATOREM DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO kopii XML i podpisanie jej podpisem elektronicznym. 

38. Przygotowanie wymaganych prawem oświatowym wydruków i zestawień. 

39. Do obowiązków DYREKTORA SZKOŁY należy również zapewnienie szkoleń dla:  

1) Nauczycieli szkoły.  

2) Nowych pracowników szkoły. 

3) Uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach z wychowawcą.  

 

ROZDZIAŁ VI. OPERATOR KSIĘGI ZASTĘPSTW (WICEDYREKTOR) 

 

40. Do obowiązków OPERATORA KSIĘGI ZASTĘPSTW (WICEDYREKTORA) należy  
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1) Konfigurowanie parametrów księgi zastępstw.  

2) Wprowadzanie słowników dotyczących powodów nieobecności, form zastępstw, form 

płatności i innych. 

3) Planowanie i ewidencja zastępstw: odnotowywanie nieobecności nauczycieli i oddziałów 

w szkole wraz z informacjami o powodach i skutkach tych nieobecności, wskazywanie 

zastępców za nieobecnych nauczycieli, przeniesienie lekcji lub jej odwołanie. 

4) Wykonywanie wymaganych raportów. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYCHOWAWCA KLASY 

 
41. WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek założyć dziennik oddziału. 

42. Ustala listę uczniów oddziału, wprowadza listę przedmiotów i nauczycieli, określa 

przynależność uczniów do grup zajęciowych. 

43. Ustala i uaktualnia plan zajęć oddziału. 

44. Przygotowuje i drukuje arkusze ocen i świadectwa. 

45. Monitoruje frekwencję ucznia w zakresie wypełniania obowiązku szkolnego. 

46. Dokumentuje wydarzenia z życia klasy, wycieczki, kontakty z rodzicami. 

47. Wprowadza programy nauczania i harmonogram dyżurów uczniowskich. 

48. Przygotowuje wymagane przez DYREKTORA wydruki zestawienia. 

49. Na pierwszym zebraniu z rodzicami WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek osobiście 

zebrać od rodziców adresy poczty internetowej oraz poczty internetowej ich dzieci,  

a także dane osobowe wymagane do prowadzenia dokumentacji. Na tym zebraniu 

przekazuje podstawowe informacje o tym, jak korzystać z dziennika  elektronicznego  

i wskazuje, gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn - po zalogowaniu się na swoje konto). 

50. WYCHOWAWCA KLASY powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych 

Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku 

świadectw, powinien również wypełnić pola odnośnie danych osobowych ucznia i jego 

opiekunów oraz, jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni, odznaczyć ten 

fakt w  odpowiednim miejscu. 

51. Jeżeli w danych osobowych ucznia lub jego rodziców nastąpią zmiany, 
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WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie 

dziennika elektronicznego, za których wprowadzanie bezpośrednio odpowiada. 

52. Do 01 września w dzienniku elektronicznym, WYCHOWAWCA KLASY uzupełnia dane 

uczniów swojej klasy.  

53. Oceny z zachowania wpisuje WYCHOWAWCA KLASY według zasad określonych  

w WZO.  

54. 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.  

55. Wprowadzenia nowego ucznia lub skreślenia ucznia z listy klasy dokonuje wychowawca 

klasy po wcześniejszym wprowadzeniu ucznia do Księgi Uczniów przez SEKRETARIAT. 

56. WYCHOWAWCA KLASY przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje 

odpowiednich zmian np. usprawiedliwień. Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza  

usprawiedliwień) nie może być mniejsza niż raz na tydzień.   

57. WYCHOWAWCA KLASY ma obowiązek poinformować SZKOLNEGO 

ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO o podziale na grupy swojej 

klasy do 1 września.  

58. Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom 

zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.  

 

ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIEL 

 

59. Dokumentuje prowadzenie zajęć za pomocą dziennika elektronicznego. 

60. NAUCZYCIEL ma obowiązek systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć. 

61. Każdy NAUCZYCIEL na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza 

i wpisuje do dziennika elektronicznego, obecność uczniów na zajęciach.  

62. Nieobecność „-” wpisana do dziennika nie może być usuwana. Nieobecność może być 

zmieniona na:  

1) Nieobecność usprawiedliwiona - u.  

2) Nieobecność usprawiedliwioną przez szkołę – ns. 
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3) Spóźnienie - sp. 

4) Zwolnienie – z.  

5) Lub inną na ustaloną w szkole kategorię frekwencji.  

63. Każdy NAUCZYCIEL jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie 

do dziennika elektronicznego:  

1) Ocen cząstkowych.  

2) Przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych. 

3) Ocen śródrocznych i rocznych, w klasach w których prowadzi zajęcia według zasad 

określonych w WZO.  

4) Terminów przewidywanych sprawdzianów – zgodnie z WZO. 

5) Prac domowych i terminów ich wykonania. Informacja o pracach domowych powinna 

być umieszczona do godziny 16 dnia poprzedzającego kolejne zajęcia z danego 

przedmiotu. Nauczyciel nie ma obowiązku wpisywania informacji o wymaganych na 

następne zajęcia przyborach i materiałach. Informacja o pracach domowych tzw. 

„stałych” (np. doskonalenie techniki czytania, ćwiczenia doskonalące liczenie, utrwalanie 

wiadomości z zajęć itp. są przekazywane uczniom ustnie. W przypadku problemów 

technicznych związanych z długotrwałym brakiem prądu, awarią systemu lub sprzętu 

nauczyciel jest zwolniony z obowiązku wpisania powyższych informacji. 

64. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela NAUCZYCIEL 

ZASTĘPUJĄCY ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych 

w systemie dziennika elektronicznego:  

1) W ZAPISIE TEMATU LEKCJI musi wybrać opcję ZASTĘPSTWO, a następnie 

zaznaczyć z listy odpowiedni ODDZIAŁ i typ prowadzonych ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.  

2) Zajęcia edukacyjne i wychowawcze inne niż lekcja zapisujemy jako ZAJĘCIA INNE.  

65. NAUCZYCIELE są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę 

danych osobowych według przepisów obowiązujących w szkole.  

66. Jeżeli NAUCZYCIEL dostaje klasę pod opiekę, np: wyjście do kina, udział  

w uroczystości szkolnej, organizowanie szkolnej wigilii itp., frekwencję do dziennika 

elektronicznego wpisuje, według takich samych zasad jakie określone są dla 

prowadzenia zastępstw, a w temacie wpisuje zaistniałą sytuację jako ZAJĘCIA INNE. 

67. Każdy NAUCZYCIEL ma obowiązek na bieżąco aktualizować swój plan lekcji, 

zachowując poprawne daty obowiązywania każdego planu.  
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68. W razie jakichkolwiek podejrzeń o naruszeniu bezpieczeństwa, NAUCZYCIEL powinien 

niezwłocznie powiadomić SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO.  

69. Po zakończeniu pracy NAUCZYCIEL musi pamiętać o wylogowaniu się z konta. 

70. W przypadku alarmu ewakuacyjnego NAUCZYCIEL ma obowiązek wylogowania się 

z systemu. 

ROZDZIAŁ IX. SEKRETARIAT 

 

71. Za obsługę konta SEKRETARIAT odpowiedzialna jest wyznaczona przez DYREKTORA 

SZKOŁY osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.  

72. SEKRETARIAT SZKOŁY wprowadza uczniów do KSIĘGI UCZNIÓW i KSIĘGI 

EWIDENCJI DZIECI oraz przypisuje dzieci do odpowiednich oddziałów. 

73. Usuwa z listy uczniów dzieci opuszczające szkołę. Uaktualnia przynależność do 

oddziałów klasowych uczniów niepromowanych i przeniesionych z klasy do klasy. 

74. Prowadzi słownik jednostek obcych (inne szkoły). 

75. Rejestruje osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły w REJESTRZE KANDYDATÓW. 

76. Aktualizuje wpisy o spełnianiu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

77. 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 (np. drogą telefoniczną).  

78. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania 

wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika 

elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez NAUCZYCIELA, SZKOLNEMU 

ADMINISTRATOROWI DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. 

79. Na prośbę drugiej szkoły SEKRETARIAT SZKOŁY może wydrukować z systemu 

kartotekę ucznia zawierającą całościową informację o przebiegu edukacji danego 

ucznia. Kopie przekazanej dokumentacji należy opisać w sposób umożliwiający 

jednoznaczne stwierdzenie kto, komu i kiedy przekazał tę dokumentację. Dokumentacja 

ta powinna zostać przekazana za potwierdzeniem odbioru.  
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ROZDZIAŁ X. RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE 

 

80. 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.  

81. Dostęp do konta RODZICA jest bezpłatny. 

82. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu RODZIC ustawia hasło w swoim koncie 

(hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z wielkich i małych liter, cyfr 

oraz znaków specjalnych). 

83. RODZIC ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego 

dziennika ocen w szkole, dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH 

dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto, Statutem Szkoły i Zasadami 

Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego. 

84. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga RODZICÓW/opiekunów, 

muszą oni mieć jednak odrębną pocztę internetową. 

85. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego RODZICA/opiekuna więcej niż 

jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie. 

86. RODZIC może powiadomić wychowawcę o nieobecnościach swojego podopiecznego 

za pomocą WIADOMOŚCI, ale oprócz tego ma obowiązek usprawiedliwienia tej 

nieobecności formie pisemnej w terminie określonym w Regulaminie usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych i zwalniania uczniów  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie. 

87. RODZIC osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma 

obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom. 

88. Komunikacja z WYCHOWAWCĄ, NAUCZYCIELEM lub DYREKTOREM odbywa się 

wyłącznie w dniach roboczych. Termin odpowiedzi wynosi 3 dni robocze. 

 

ROZDZIAŁ XI. UCZEŃ 

 

89. Na początkowych godzinach wychowawczych UCZNIOWIE będą zapoznani 
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przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.  

90. UCZEŃ ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego 

dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY(opcje dziennika elektronicznego) i 

odpowiednich regulaminach dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn. 

91. Dla UCZNIA, któremu ustalono indywidualny tok nauczania tworzy się osobną grupę 

przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.  

92. UCZEŃ przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same 

prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII* 

 
93. W czasie awarii Dyrektor Szkoły dopilnowuje jak najszybszego przywrócenia 

prawidłowego działania systemu.  

94. Postępowanie SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

w czasie awarii.  

1) Jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień SZKOLNY ADMINISTRATOR 

DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim odpowiednią informację.  

2) Jeśli z powodów technicznych SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym 

dniu powiadomić o tym fakcie DYREKTORA SZKOŁY.  

95. Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii.  

1) NAUCZYCIELE mają obowiązek odnotowania obecności i osiągnięć uczniów w kartach 

zastępczych. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci 

komputerowych, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej 

z wymienionych osób:  

A) SZKOLNEMU ADMINISTRATOROWI DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.  

B) Pracownikowi SEKRETARIATU szkoły.  

2) Jeśli z przyczyn technicznych, nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu, 
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po usunięciu awarii Nauczyciele niezwłocznie wprowadzają dane z kart zastępczych. 

 

*Obowiązuje od dnia 01.09.2017  

 

ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
96. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych 

z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie lub kradzież, według zasad określonych w szkole.  

97. 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. 

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

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

uniemożliwiający ich odczytanie.  

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

z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.  

100. Zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego dokonuje 

DYREKTOR SZKOŁY, po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej.  

101. Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 

w Tuszynie wchodzą w życie z dniem 01 września 2017. 

102. W roku szkolnym 2016/17 dziennik elektroniczny funkcjonuje jako dodatkowy, na 

zasadzie testowania możliwości i jako taki nie podlega przepisom dotyczącym 

prowadzenia dziennika elektronicznego. 

 

Procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 17/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie 

z dnia 30 marca 2017.  

Zaktualizowano Zarządzeniem nr 24/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie 

z dnia 28 sierpnia 2017. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego przez rodzica/ prawnego 

opiekuna. 

Potwierdzam, że zobowiązuję się zapoznać/zapoznałem się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego  

w Szkole Podstawowej 2 w Tuszynie. 

 

Klasa ………..…….……  

l.p. Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko rodzi-

ca/opiekuna 

Data Podpis rodzi-

ca/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

Podpis będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego. 

Potwierdzam otrzymanie dostępu do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz syna/córki) w dzienniku elektro-

nicznym w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie. 

Klasa ………………………..…  

l.p. Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i Nazwisko rodzi-

ca/opiekuna 

Data Podpis 

rodzica/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Podpis będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny. 

Lista rodziców/prawnych opiekunów, którzy zadeklarowali możliwość usprawiedliwiania nieobecności córki/syna po-

przez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie. 

 

Klasa ………………………..  

l.p. Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy 

Imię i Nazwisko rodzi-

ca/opiekuna 

data 

 

Podpis 

rodzica/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Podpis złożony poniżej będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna ucznia. 

 

 



 19 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Karta Zastępcza 

Data _______________Klasa__________________Nauczyciel______________________________________________ 

Przedmiot _____________________________________________________ 

Te-

mat________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Lista klasy Obecności Oceny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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19            

20            

21            

22            

23            

 


