
ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W KOBYLII – DLA RODZICÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1 W  szkole,  za  pośrednictwem   strony www.synergia.librus.pl,  funkcjonuje  elektroniczny
dziennik. 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  oraz
obsługującej system dziennika elektronicznego. 

 2 Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach
oraz  tworzenie  kopii  bezpieczeństwa,  odpowiada  firma  nadzorująca  pracę  dziennika
internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  i  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 Podstawą  prawną  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego,  przechowywania  
i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania
jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
2017r, poz. 1646) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

 4 Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Kobyli.

 5 Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja  obowiązków  wynikających  
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
2017r, poz. 1646).

 6 Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce INFORMACJE,
ma zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu
o zawartych w systemie danych o:
 6.1 Informacjach identyfikujących osobę (swoje dziecko).
 6.2 Informacji  z  zakresu  §  7  ust.  1  pkt.  1,  2,  3,  5  Rozporządzenia  Ministra  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 
 6.3  Listach  loginów  użytkowników  uprawnionych  do  edycji  danych  (Szkolnego

Administratora  Dziennika  Elektronicznego,  Dyrektorów  Szkoły,  Wychowawców,
Pracowników Sekretariatu)

 7 Zasady  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego  zostały  opracowane  na  podstawie
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej
dokumentacji (Dz. U. 2017r, poz. 1646). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia
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16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 8 Na podstawie powyższego rozporządzenia tradycyjny dziennik w wersji  papierowej można
zastąpić wersją elektroniczną po spełnieniu wymogów określonych w powyższej ustawie.

 9 Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie
oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.

 10  Rodzice na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym oraz uczniowie na początkowych
godzinach  wychowawczych,  mają  możliwość  zapoznania  się  ze  sposobem  działania  i
funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 11  Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają realizację zapisów,
które zamieszczone są w:
 11.1 Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (Statucie Szkoły).
 11.2 Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

 12  Wewnątrzszkolny  System  Oceniania  znajduje  się  na  stronie  szkoły  (Statut),  
natomiast  Przedmiotowe  Systemy  Oceniania  dostępne  są  w  szkolnej  bibliotece.

 13  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 wglądu do informacji  o swoim
dziecku również w placówce szkolnej. Jeśli zaistnieje taki przypadek to (w asyście dyrektora,
wychowawcy,  nauczyciela  przedmiotowego  lub  pedagoga)  rodzicowi  udostępnia  się  za
pomocą komputera wszystkie informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności
danych osobowych. Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po
zalogowaniu się na swoim bezpłatnym koncie na stronie  http://www.synergia.librus.pl/help.

 14 Rodzicom  zaleca  się  prezentować  dane  ucznia  poprzez  wykorzystanie  modułu  Kartoteki
Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku elektronicznym.

II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

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

2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i
hasłem do systemu.

3. Rodzic  musi  mieć  świadomość,  że  poprzez  login,  hasło  jest  identyfikowany,  w  systemie
dziennika elektronicznego.

4. Hasło  umożliwiające  dostęp  do  zasobów  sieci  każdy  użytkownik  (Szkolny  Administrator
Dziennika  Elektronicznego,  Dyrektor  Szkoły,  Wychowawca  Klasy,  Nauczyciel,  Pracownik
Sekretariatu, Rodzic) utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.

5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia,  że zostało odczytane/wykradzione przez osobę
nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i osobistego
poinformowania o tym fakcie SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

6. W dzienniku internetowym funkcjonują różne grupy kont, konto rodzica/opiekuna prawnego
ma uprawnienia do:
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- Przeglądania ocen swojego podopiecznego.
- Przeglądania nieobecności swojego podopiecznego.
- Dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego.
- Dostęp do wiadomości systemowych.

III. SEKRETARIAT

1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba,
która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.

2. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na polecenie Dyrektora Szkoły, Szkolny Administrator
Dziennika  Elektronicznego  może  przydzielić  osobie  pracującej  w  sekretariacie  konto  z
uprawnieniami nauczyciela, nie dając jednak żadnych możliwości edycji danych dotyczących
ocen i frekwencji w żadnej klasie szkoły.

3. 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 nie zapewniającą weryfikacji  tożsamości  osoby (np.
drogą telefoniczną).

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

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 lub Szkolnemu Administratorowi Sieci Komputerowej.

IV. RODZICE

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. Dostęp do konta rodzica odbywa się w dwóch trybach - podstawowym oraz rozszerzonym.
Rodzic nie jest w żaden sposób zobligowany do korzystania z rozszerzonej wersji konta.

3. 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 3) W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic
ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.

4. Rodzic w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła
konta swojego dziecka.

5. Rodzic  ma obowiązek  zapoznać  się  z  zasadami  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego,
dostępnymi  w POMOCY po  zalogowaniu  się  na  swoim koncie.  Fakt  zapoznania  się  z  tymi
dokumentami  Rodzic  podpisuje  w  obecności  wychowawcy  na  początku  roku  szkolnego.
(Załącznik nr 4)



6.  Rodzic  musi  podpisywać  się  pełnym  imieniem  i  nazwiskiem,  gdyż  podpis  ten  będzie
traktowany jako wzór podpisu opiekuna dziecka (ZAŁĄCZNIK NR 2, 3, 4)

7. 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.

8. Dostęp rodziców i  ich  dzieci  do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest
określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a Dyrektorem Szkoły.

9. 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. Dotyczy to też ucznia pełnoletniego. (Załącznik 2) 

10. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek
nieudostępniania  go  swojemu  dziecku  ani  innym  nieupoważnionym  osobom.

11. Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania
się  według  standardowych  procedur  obowiązujących  w  szkole  opisanych  w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  dostępnym w szkolnej  bibliotece.  Może również o
tym  fakcie  powiadomić  za  pomocą  WIADOMOŚCI  Wychowawcę  Klasy  lub  Szkolnego
Administratora Dziennika Elektronicznego. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez 
rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego.

Deklaruję możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy poprzez moduł WIADOMOŚCI 
w dzienniku elektronicznym, w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Kobyli

w klasie …………………………..…….……. w roku szkolnym ……………………………… .

Rodzic musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, 
gdyż podpis ten będzie  traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

Imię i nazwisko 
ucznia/uczennicy

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica 
lub prawnego opiekuna



ZAŁĄCZNIK NR 3 – Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont 
rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym.

Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz 
ucznia/uczennicy)  
w dzienniku elektronicznym w ………….

w klasie ………………………..…….……. w roku szkolnym ………………………… .

Rodzic musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, 
gdyż podpis ten będzie  traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

Imię i nazwisko 
ucznia/uczennicy

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica lub
 prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Potwierdzenie zapoznania się z zasadami 
funkcjonowania 
dziennika elektronicznego przez rodzica/prawnego opiekuna.

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kobyli

w klasie ………………………..…….……. w roku szkolnym ………………………… .

Rodzic musi podpisać się czytelnie,  pełnym imieniem i nazwiskiem, 
gdyż podpis ten będzie  traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

Imię i nazwisko 
ucznia/uczennicy

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica lub
 prawnego opiekuna
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