
 

 

 

 

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  

W RZUCHOWIE 
 

1. Użytkownikami dziennika elektronicznego są: 

pracownicy szkoły; 

uczniowie; 

rodzice uczniów. 

2 . Dziennik elektroniczny dostępny jest pod adresem elektronicznym: https://portal.librus.pl/.  

3. Dziennik elektroniczny dostarcza firma zewnętrzna na podstawie umowy zawartej przez            

Dyrektora Szkoły. 

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

5. Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego oraz zasady jego funkcjonowania          

umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce DZIENNIK ELEKTRONICZNY oraz na            

stronie internetowej firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

6. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie swojego konta w systemie dziennika            

elektronicznego. Zasady użytkowania poszczególnych kont są zawarte w tym regulaminie  oraz               

opisane  w  zakładce  POMOC oraz REGULAMINY, w szczególności regulaminem            

korzystania z Systemu, dostępnymi w   dzienniku    elektronicznym po zalogowaniu się do systemu. 

7. Każdy użytkownik ustala własne hasło przy pierwszym logowaniu do systemu. Hasło dostępu do              

konta użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym wielkie i małe litery oraz cyfry lub                 

znaki specjalne. 

8. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa  w  posługiwaniu się            

loginem oraz hasłem. 

9. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane przez osobę nieuprawnioną              

lub wykradzione, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i osobistego           

poinformowania o tym fakcie dyrektora i szkolnego administratora dziennika. 

10. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią POMOCY dostępną po              

zalogowaniu  się  na  swoje  konto,  w  szczególności  z  regulaminem  korzystania z systemu. 

https://portal.librus.pl/


 

 

 

 

 

 

 

11. Dziennik elektroniczny jest podstawowym narzędziem służącym do komunikowania się całej           

społeczności szkolnej oraz podstawową formą przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom i         

uczniom informacji o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu uczniów. 

12. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy moduł           

WIADOMOŚCI. 

13. Odczytanie przez rodzica/ucznia informacji zawartej w module WIADOMOŚĆ jest           

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści tej informacji, co potwierdzone zostaje           

automatycznie odpowiednią adnotacją systemu. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości        

w systemie uważa się za równoważną skutecznemu jej dostarczeniu rodzicowi lub uczniowi. 

14. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do informowania o nieobecności ucznia w szkole, a             

także usprawiedliwiania tej nieobecności, zgodnie ze Statutem szkoły. 

15. Moduł OGŁOSZENIA służy do powiadomienia uczniów i rodziców o ważnych wydarzeniach            

w szkole. Jest wykorzystywany, gdy nie jest potrzebna informacja zwrotna o przeczytaniu            

wiadomości lub odpowiedź. 

16. Moduł TERMINARZ służy do powiadomienia uczniów i rodziców o planowanych formach            

sprawdzania wiedzy m. in. sprawdzianach, kartkówkach itp., dniach wolnych od zajęć oraz innych             

planowanych wydarzeniach z życia szkoły.  

17. Rodzice mają niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające          

monitorowanie postępów edukacyjnych ucznia poprzez wgląd w oceny cząstkowe, śródroczne i           

roczne oraz oferujące możliwość komunikowania się z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami. 

18. Na początku roku szkolnego rodzic ucznia otrzymuje login i hasło do swojego konta i konta                

dziecka. Fakt otrzymania tych danych rodzic potwierdza podpisem w obecności wychowawcy na            

odpowiednim dokumencie. 

19. Istnieje możliwość niezależnego dostępu do systemu dla obojga rodziców. 

20. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica na tym samym koncie więcej             

niż jednego dziecka.  

21. Rodzice są zobowiązani do bieżącego odczytywania wiadomości w dzienniku          

elektronicznym i w razie potrzeby odpowiadania na zawarte w wiadomości pytania. 



22. Jeśli występują błędy we wpisach w dzienniku elektronicznym, rodzic ma obowiązek            

powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy lub nauczyciela danego przedmiotu za pomocą            

modułu WIADOMOŚCI. 

23. Jeśli rodzic lub uczeń nie ma dostępu do dziennika elektronicznego z przyczyn technicznych              

leżących po stronie szkoły, zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie sekretariatu szkoły             

wychowawcy.  

24. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów z zasadami funkcjonowania           

dziennika elektronicznego w szkole. 

25. Uczniowie powinni w miarę możliwości codziennie odczytywać wiadomości w dzienniku           

elektronicznym.  

26. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same uprawnienia              

jak rodzic na swoim koncie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


