
 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina  

w Budach Siennickich 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. z 2017 r. poz. 1646) 

 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 - Statut Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1.  Od 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina  

      w Budach Siennickich za pośrednictwem strony internetowej    

 uonetplus.vulcan.net.pl/gminanasielsk, funkcjonuje dziennik elektroniczny firmy Vulcan. 

2.  Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora   

 Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system   

 dziennika elektronicznego. 

3.  Wszystkie pozostałe dzienniki, będące częścią dokumentacji przebiegu nauczania,  

 są prowadzone w formie papierowej. 

4.  Dane stanowiące dziennik elektroniczny (e-dziennik) zapisuje się na informatycznym   

 nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego,  

 w sposób zapewniający możliwość:  

     1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez   

 zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;  

     2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;  

     3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym   

dla przechowywania dzienników. 

5.  Administrowanie dziennikiem elektronicznym i korzystanie z niego odbywa się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

6.  W dzienniku elektronicznym umieszcza się w szczególności: oceny cząstkowe, oceny   

 śródroczne i roczne, frekwencję, tematy zajęć, terminy sprawdzianów, informacje  

 o uczniach, komunikaty, zastępstwa.  

    7.  Dziennik elektroniczny umożliwia wymianę komunikatów i informacji pomiędzy   

       pracownikami szkoły, a rodzicami i uczniami. 

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

zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

9.  Użytkownicy e-dziennika (upoważnieni pracownicy szkoły i rodzice)zobowiązani są  

  do stosowania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

10.  Korzystanie z dziennika elektronicznego przez pracowników i rodziców jest  

  bezpłatne. 

11.  Administratorem dziennika elektronicznego jest dyrektor i powołany przez dyrektora     

nauczyciel. 

 

Rozdział 2. Konta w dzienniku elektronicznym 

 

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

które osobiście odpowiada.  

2. Użytkownik w systemie dziennika elektronicznego jest identyfikowany poprzez login 

i hasło.  

3. Hasło na kontach użytkowników musi być okresowo zmieniane. Konstrukcja systemu 

wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła, co 30 dni.  

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

loginem i hasłem do systemu. Nie należy ich udostępniać innym użytkownikom 

systemu. 

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


5. 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. 
6. 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. 

7. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające 

odpowiadające im uprawnienia: 

1) ADMINISTRATOR VULCAN SERVICE. 

a)Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. 

2) ADMINISTRATOR SZKOŁY (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego): 

a) dostęp do ustawień ogólnych i ustawień dziennika, 

b) dostęp do wiadomości systemowych, 

c) dostęp do konfiguracji konta, 

d) dostęp do struktury szkoły, 

e) dostęp do oddziałów szkolnych, 

f) dostęp do listy pracowników, 

g) dostęp do kalendarza dni wolnych, 

h) dostęp do planu lekcji poszczególnych klas. 

3) DYREKTOR SZKOŁY z uprawnieniami administracyjnymi: 

a) wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

b) przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

c) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

d) dostęp do wiadomości systemowych, 

e) dostęp do eksportów, 

f) dostęp do raportów, 

g) zarządzanie swoim planem lekcji, 

h) dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim. 

4)WYCHOWAWCA KLASY: 

a) zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, 

b) zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji, 

c) zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

d) zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 

e) edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 

f) wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, 

g) przeglądanie ocen wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, 

h) przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest 

wychowawcą, 

i) dostęp do wiadomości systemowych, 

j) dostęp do wydruków, 

k) zarządzanie swoim planem lekcji. 

5)   NAUCZYCIEL: 

a) zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, 

b) zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji, 

c) zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji, 

d) przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, 

e) dostęp do wiadomości systemowych, 

f) dostęp do wydruków, 

g) zarządzanie swoim planem lekcji. 

 

6)   SEKRETARIAT: 



Pełny wgląd i zarządzanie w module sekretariat. 

7)   RODZIC: 

a) przeglądanie ocen swojego dziecka, 

b) przeglądanie frekwencji  dziecka, 

c) dostęp do informacji dotyczących swojego dziecka, 

d) dostęp do wiadomości systemowych, 

e) wgląd w zapowiadane prace kontrolne i zadania domowe, 

f) dostęp do modułu wysyłania i odbierania wiadomości. 

8)   UCZEŃ: 

a) przeglądanie własnych ocen, 

b) przeglądanie własnej frekwencji, 

c) dostęp do wiadomości systemowych. 

 

Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz 

administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika 

Elektronicznego oraz Administratora Vulcan Service. 

 

                        Rozdział 3. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

 

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

WIADOMOŚCI. 

2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim. 

3. Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania bieżących informacji rodzicom  

i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła może, na życzenie 

rodzica udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica  

w systemie dziennika elektronicznego. 

4. Przed wystawieniem oceny śródrocznej oraz końcoworocznej szkoła przewiduje 

przekazanie informacji o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną zgodnie z WZO 

zawartymi w Statucie szkoły. W szczególnych sytuacjach szkoła może informować 

rodzica w formie listownej. 

5. 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. 

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

udostępnić na żądanie: policji, prokuratury, sądu. 

7. Moduł WIADOMOŚCI 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 np. uczniom tylko jednej klasy. 

8. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które 

regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji. Moduł WIADOMOŚCI może służyć 

do informowania o nagłej nieobecności ucznia w szkole, ale usprawiedliwienie tej 

nieobecności musi nastąpić w formie pisemnej.  

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

zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią 

treść do rodzica za pomocą modułu UWAGI. 



10. UWAGI będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem: 

1) imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę, 

2) adresata, 

3) tematu i treści uwagi. 

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

terminów wydarzeń. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego SZKOLNY 

ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO lub DYREKTOR 

SZKOŁY zamyka rok szkolny, archiwizując dane oraz zapewnia możliwość 

poprawnego odczytania ich w przyszłości. 

12. W dzienniku elektronicznym możliwe jest również gromadzenie innych informacji, 

zgodnie z bieżącą wersją oprogramowania. 

 

Rozdział 4. Pracownicy szkoły i ich obowiązki 

 

1. Dyrektor szkoły: 

1)  odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego, 

2) kontroluje systematyczność, poprawność i rzetelność dokonywanych wpisów przez 

nauczycieli, 

3) dochowuje tajemnicy odnośnie postanowień, mogących narazić działanie systemu 

informatycznego na utratę bezpieczeństwa, 

4) przechowuje dane z dziennika elektronicznego, zapisane na nośnikach danych 

elektronicznych. 

 

2. Wychowawcy klas: 

1) do 15 września, w dzienniku elektronicznym, uzupełnia aktualne dane ucznia i jego 

rodziców, 

2) na początkowych zajęciach z wychowawcą wyjaśnia uczniom lub przypomina zasady 

funkcjonowania dziennika elektronicznego, 

3) na pierwszym zebraniu z rodzicami przekazuje podstawowe informacje w zakresie 

korzystania z dziennika elektronicznego i wskazuje, gdzie można uzyskać pomoc 

(informacja zamieszczona na szkolnej stronie internetowej), 

4) na początku roku (przed rozpoczęciem zajęć) wprowadza plan lekcji i dokonuje 

podziału klasy na grupy (jeżeli taki podział jest) i przydziela uczniów do odpowiednich 

grup przedmiotowych, 

5)  wpisuje śródroczne i roczne oceny zachowania w odpowiedniej opcji dziennika według 

zasad określonych w Statucie Szkoły, 

6) jest zobowiązany do zapewnienia rodzicom i uczniom dostępu do dziennika 

elektronicznego. 

 

3. Nauczyciele: 

1) osobiście odpowiadają za systematyczne umieszczanie w dzienniku elektronicznym: 

tematyki zajęć zgodnej z podstawą programową, ocen bieżących, śródrocznych, 

rocznych i proponowanych oraz odnotowywanie frekwencji, 

2) mogą wprowadzić do dziennika elektronicznego rozkłady materiału, 

3) mają obowiązek umieszczać w dzienniku elektronicznym informacje  nt. planowanych 

sprawdzianów, 

4) odpowiadają za swoje konto i nie mają prawa umożliwiać korzystania z zasobów 

osobom trzecim. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego ponoszą 

takie same konsekwencje prawne jak w przypadku przepisów odnośnie prowadzenia 

dokumentacji szkolnej. 



 

4. Administrator 

1) wprowadza do dziennika elektronicznego aktualne dane niezbędne do funkcjonowania 

systemu oraz przeszkala nowych pracowników szkoły, 

2) w razie zaistniałych niejasności, administrator dziennika elektronicznego ma obowiązek 

komunikowania się z nauczycielami lub z przedstawicielem firmy zarządzającej 

dziennikiem elektronicznym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i poprawy 

działania e-dziennika, 

3) do 7 września zapisuje na elektronicznym nośniku dane z poprzedniego roku szkolnego 

i przekazuje nośnik dyrektorowi szkoły, 

4)  jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, żadnych danych konfiguracyjnych, 

mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. 

 

5. Sekretariat: 

 

1) za obsługę konta SEKRETARIAT odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora 

szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły:  

a) 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), 

b) szybkiego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego 

działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii 

zgłoszonej przez nauczyciela szkolnemu Administratorowi dziennika 

elektronicznego lub Dyrektorowi, 

c)  całkowitego usunięcia ucznia lub nauczyciela z systemu, tylko w okresie od 1 do 

15 września. Po tym terminie nie wolno całkowicie usuwać nikogo  

z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

d)  wprowadzania danych o nowym uczniu w porozumieniu z wychowawcą, jeżeli  

w trakcie roku szkolnego, do klasy dojdzie nowy uczeń. 

 

Rozdział 5. Inni użytkownicy e-dziennika 

1. Administrator Vulcan service 

1) po stronie firmy są wyznaczone osoby, które są odpowiedzialne za kontakt ze szkołą, 

2) zakres ich działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły. 

 

2. Rodzice i uczniowie: 

1) mają niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd 

postępów edukacyjnych dziecka, sprawdzanie frekwencji oraz dających możliwość 

komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych 

innych uczniów, 

2) na początku roku szkolnego podczas pierwszego zebrania podają wychowawcy swój adres 

e-mail oraz adres poczty internetowej swojego dziecka, który będzie loginem do konta w 

dzienniku, 

3) jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, powiadamiają o tym 

fakcie wychowawcę klasy lub administratora dziennika elektronicznego, 

4) rodzice odpowiadają za konto niepełnoletniego dziecka w dzienniku elektronicznym, 



5)  zapoznają się z Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego, korzystając 

z materiałów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. Fakt ten 

potwierdzają podpisaniem oświadczenia przygotowanego przez wychowawcę. 

 

3. Uczniowie: 

1)  mają konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd swoich 

postępów edukacyjnych, 

2) niezwłocznie powiadamiają wychowawcę o błędach w wpisach dziennika 

elektronicznego jeśli takie występują. 

 

Rozdział 6. Postępowanie w czasie awarii 

 

1. Dyrektor szkoły w czasie awarii jest odpowiedzialny za jak najszybsze przywrócenie 

prawidłowego działania systemu. Zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu 

przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu. 

2. Szkolny Administrator dziennika elektronicznego o fakcie zaistnienia awarii oraz 

przewidywanym czasie naprawy informuje Dyrektora szkoły i nauczycieli. Jeśli usterka 

może potrwać dłużej niż jeden dzień, wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim odpowiednią informację. 

3. Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu, to 

po usunięciu awarii nauczyciele niezwłocznie wprowadzają dane do systemu  

ze swoich notatek. 

4. Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia dokumentacji zastępczej w swoich notesach. 

Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych 

powinni zgłaszać osobiście w dniu zaistnienia problemu  

do sekretariatu szkoły oraz szkolnemu Administratorowi dziennika elektronicznego. 

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe 

 

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

z e-dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie 

lub kradzież.  

2. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych  

z e-dziennika, które nie będą przechowywane, należy zniszczyć. 

3. W razie odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę wpisy w dzienniku 

elektronicznym dokonuje tylko nauczyciel zatrudniony w szkole. 

4. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru, zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel jest 

zalogowany do dziennika elektronicznego. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub 

DVD i inne nośniki z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum. 

8. Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego 

oprogramowania będącego własnością szkoły. 

9. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania 

dokumentacji szkolnej, na polecenie DYREKTORA SZKOŁY, na czas kontroli 



SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO, udostępnia 

wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym dające 

możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości 

dokonywania jakichkolwiek zmian. 

10. Powyższy dokument powinien być na bieżąco modyfikowany w zależności  

od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego. 

11. Zatwierdzenia Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego dokonuje 

Dyrektor szkoły, po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

 
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 5/2019/2020 z dnia 10 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego 
 

 



Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego 

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich  

i akceptuje jego postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, iż informacje nt. proponowanych 

ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, będą mi 

przekazywane wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na użycie mojego adresu e-mail w celu uzyskania dostępu 

do konta rodzica w dzienniku elektronicznym. Oświadczam, iż hasło zabezpieczające moje 

konto pocztowe jest znane tylko mnie. Zobowiązuje się nie udostępniać go innym osobom (w 

tym mojemu dziecku).Wyrażam także zgodę na użycie adresu e-mail mojego dziecka w celu 

uzyskania przez niego dostępu do konta ucznia w dzienniku elektronicznym. 

 

 

data i podpis rodzica 

 

 

 

 


