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ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W  szkole,  za  pos�rednictwem  strony  www.dziennik.librus.pl  ,     funkcjonuje

elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane

są przez firmę zewnętrzną, wspo� łpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika

elektronicznego  jest  umowa  podpisana  przez  Dyrektora  Szkoły  i  uprawnionego

przedstawiciela  firmy  dostarczającej  i  obsługującej  system  dziennika

elektronicznego.

2. Za niezawodnos�c�  działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczen� stwa, odpowiada firma nadzorująca pracę

dziennika elektronicznego,  pracownicy szkoły,  kto� rzy mają bezpos�redni dostęp do

edycji  i  przeglądania  danych  oraz  rodzice  w zakresie  udostępnionych  im  danych.

Szczego� łową odpowiedzialnos�c� obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami

umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

3. Podstawy  prawne  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego,  przechowywania  i

przetwarzania  w nim danych ucznio� w,  rodzico� w oraz  dokumentowania  przebiegu

nauczania:

4.  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Prof. M. Szymczaka

w Domaniewie.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie.

6. Rodzicom  na  pierwszym  zebraniu  w  nowym  roku  szkolnym  i  uczniom  na

początkowych  godzinach  wychowawczych  lub  lekcji  informatyki,  zapewnia  się

moz0 liwos�c�  zapoznania  się  ze  sposobem  działania  i  funkcjonowania  dziennika

elektronicznego.

7. Indywidualne loginy i hasła pierwszego logowania rodzice otrzymują od 

wychowawcy klasy bezpłatnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

8. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację postanowien�  

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Przedmiotowych Systemo� w Oceniania.
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9. Na podstawie w/w akto� w prawnych, oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęc�, 

oceny s�ro� droczne i kon� coworoczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym.

10. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniz0szym 

dokumencie, przestrzegania przepiso� w obowiązujących w szkole.

11. Zasady  korzystania  z  dziennika  elektronicznego  przez  rodzico� w  (prawnych

opiekuno� w), ucznio� w oraz pracowniko� w szkoły okres� lone są w umowie zawartej

pomiędzy  firmą  zewnętrzną  dostarczającą  system  dziennika  elektronicznego,  a

placo� wką  szkolną,  z  zastrzez0eniem,  z0e  rodzicowi  przysługuje  prawo  bezpłatnego

dostępu do informacji o swoim dziecku.

ROZDZIAŁ 2.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I STOSOWANE KONTA

12. Polityka  bezpieczen� stwa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  w  Szkole

Podstawowej  im.  prof.  M.  Szymczaka   odnosi  się  do  danych  osobowych

przetwarzanych  w  zbiorach  danych  tradycyjnych  w  szczego� lnos�ci  w  kartotekach,

skorowidzach,  księgach,  wykazach  i  w  innych  zbiorach  ewidencyjnych  oraz  w

systemach informatycznych, takz0e w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem

danych osobowych.

13. Naruszanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbioro� w przez

zatrudnione,  w ramach  stosunku  pracy, osoby  upowaz0nione  do  dostępu

i przetwarzania danych osobowych, traktowane będzie jako cięz0kie naruszenie

podstawowych obowiązko� w pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd

konsekwencjami.

14. Na z0ądanie osoby, kto� rej dane są przetwarzane – udziela się informacji o dacie, od

kiedy przetwarza się w zbiorze jej dane osobowe, oraz tres�ci tych danych, z� ro� dle, z

kto� rego  pochodzą dane jej  dotyczące,  chyba z0e  Administrator  jest  obowiązany do

zachowania w tym zakresie tajemnicy pan� stwowej, słuz0bowej lub zawodowej,

sposobie  i  zakresie  udostępniania  jej  danych,  a  w  szczego� lnos�ci  informacji  o

odbiorcach lub kategoriach odbiorco� w, kto� rym dane te są udostępniane, sposobie, w

jaki zebrano dane.

15. W systemie dziennika elektronicznego kaz0dy uz0ytkownik posiada własne unikalne 

konto, za kto� re osobis�cie odpowiada.

4



16. System dziennika elektronicznego wymusza okresową zmianę hasła na koncie

nauczyciela co 30 dni.

17. Dla zapewnienia bezpieczen� stwa hasło musi się składac� co najmniej z 8 znako� w i byc� 

kombinacją liter i cyfr, oraz duz0ych i małych znako� w.

18. Hasło automatycznie generowane dla nowego konta jest jednorazowe a przy 

pierwszym logowaniu uz0ytkownik zostanie poproszony o jego zmianę.

19. Kaz0dy uz0ytkownik jest zobowiązany stosowac� się do opisanych zasad bezpieczen� stwa

w szczego� lnos�ci do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania swojego loginu i hasła

do systemu innym osobom takz0e po czasie upływu waz0nos�ci hasła.

20. Poprzez login i hasło oraz opcjonalnie przez system KeyStroke uz0ytkownik jest 

identyfikowany, w systemie dziennika elektronicznego.

21. Po  zalogowaniu  uz0ytkownik  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  wiarygodnos�ci

informacji  odnos�nie  ostatniego  udanego  i  nieudanego  logowania.  Stwierdzenie

nies�cisłos�ci powinien niezwłocznie osobis�cie zgłosic� Szkolnemu Administratorowi

Dziennika Elektronicznego.

22. W razie utraty hasła lub podejrzenia, z0e zostało odczytane/wykradzione przez osobę

nieuprawnioną, uz0ytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania

o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz

w uzasadnionych sytuacjach natychmiastową zmianę.

23. W  przypadku  korzystania  z  prywatnego  komputera  lub  laptopa  w  dostępie  do

dziennika  elektronicznego  nalez0y  zachowac�  wszystkie  zasady  ochrony  danych

osobowych stosowane w szkole. W szczego� lnos�ci nie logowac� się do nieznanych sieci

oraz  zadbac�  o  nalez0yte  zabezpieczenie  programowe  prywatnego  sprzętu.  Brak

aktywnos�ci  w  serwisie  internetowym  przez  45  min.  skutkuje  automatycznym

wylogowaniem.

24. Wpisanie 10-krotne błędnego hasła powoduje zablokowanie konta na czas nie 

dłuz0szy niz0  24 godziny. Konto zostaje odblokowane automatycznie.

25. Cała komunikacja realizowana jest za pomocą kanału szyfrowanego.

26. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące rodzaje kont posiadające

odpowiadające im uprawnienia:

– ADMINISTRATOR (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego) 

administruje w sposo� b zapewniający sprawne działanie systemu dziennika

elektronicznego poprzez następujące uprawnienia:
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• zarządzanie wszystkimi danymi szkoły w tym planem lekcji szkoły, klasami oraz 

zablokowanymi kontami,

• zarządzanie kategoriami ocen funkcjonujących w całej szkole oraz systemem 

kontroli frekwencji,

• wgląd w listę kont uz0ytkowniko� w oraz nadawanie lub cofanie uprawnien�  

dyrektora,

• wgląd w statystyki wszystkich uz0ytkowniko� w w tym w statystyki logowan� ,

• przeglądanie wszystkich wprowadzonych ocen i frekwencji ucznio� w,

• dostęp do wiadomos�ci systemowych, umieszczanych ogłoszen�  oraz wiadomos�ci 

wysyłanych do uz0ytkownika Administrator przez innych,

• dostęp do konfiguracji konta oraz gło� wnych ustawien�  całego systemu na poziomie

szkoły,

• dostęp do wydruko� w i eksporto� w oraz wybranych opcji panelu dyrektorskiego

• zamawianie kart do skanowania,

– DYREKTOR SZKOŁY:

• zarządza ocenami, frekwencją oraz moz0e edytowac� dane wszystkich ucznio� w,

• ma wgląd w statystyki wszystkich ucznio� w oraz statystyki logowan� , oceny i 

frekwencję wszystkich ucznio� w,

• ma dostęp do wiadomos�ci systemowych, umieszczanych ogłoszen� ,

• ma dostęp do konfiguracji konta,

• ma dostęp do wydruko� w i eksporto� w oraz danych dostępnych w panelu 

dyrektorskiego

• zarządza swoim planem lekcji.

– WYCHOWAWCA KLASY.

• zarządza  ocenami  i  frekwencją  oraz  wszystkimi  ocenami  w  klasie,  w  kto� rej

nauczyciel  jest  wychowawcą  –  jes� li  Szkolny  Administrator  włączył  takie

uprawnienie,
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• moz0e edytowac� dane ucznio� w w klasie, w kto� rej nauczyciel jest wychowawcą,

• ma wgląd w statystyki wszystkich ucznio� w i w statystyki logowan� ,

• moz0e przeglądac� oceny wszystkich ucznio� w i ich frekwencję,

• ma dostęp do wiadomos�ci systemowych, umieszczanych ogłoszen� ,

• ma dostęp do konfiguracji konta,

• ma dostęp do wydruko� w i eksporto� w,

• zarządza swoim planem lekcji.

– NAUCZYCIEL:

• zarządza ocenami i frekwencją,

• ma wgląd w statystyki wszystkich ucznio� w i w statystyki logowan� ,

• moz0e przeglądac� oceny wszystkich ucznio� w i ich frekwencję,

• ma dostęp do wiadomos�ci systemowych, umieszczanych ogłoszen� .

• ma dostęp do konfiguracji własnego konta,

• ma dostęp do wydruko� w i eksporto� w,

• zarządza swoim planem lekcji.

– PEDAGOG:

• posiada dostęp do ocen wszystkich ucznio� w w szkole,

• ma wgląd w nieobecnos�ci wszystkich ucznio� w w szkole,

• ma dostęp do wiadomos�ci i ogłoszen�  - pedagog moz0e prowadzic� korespondencję z 

wszystkimi rodzicami, uczniami oraz pracownikami,

• ma dostęp do planu lekcji wszystkich klas w szkole,

• ma dostęp do terminarza wszystkich klas w szkole,

• ma dostęp do menu uczniowie,  gdzie moz0e  przeglądac�  m.in.  dane konkretnego

ucznia (kartoteka ucznia), uwagi (dodane w biez0ącym dniu, bądz�  dla konkretnej

klasy),  dane  ucznio� w,  kontakty  z  rodzicami  oraz  wydarzenia  z  z0ycia  klasy

(moz0 liwe jest umieszczanie nowych informacji w tym widoku),

• ma dostęp do konfiguracji własnego konta.
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– SEKRETARIAT:

• ma wgląd w listę kont uz0ytkowniko� w i w statystyki logowan� .

– RODZIC:

• moz0e przeglądac� oceny i frekwencję tylko swojego dziecka,

• ma dostęp do wiadomos�ci systemowych i umieszczanych ogłoszen� ,

• ma dostęp do konfiguracji własnego konta.

– UCZEŃ:

• moz0e przeglądac� własne oceny i frekwencję,

• ma dostęp do wiadomos�ci systemowych i umieszczanych ogłoszen� ,

• moz0e w uzgodnieniu z rodzicem skonfigurowac� usługę SMSinfo,

• ma dostęp do konfiguracji własnego konta.

27.  Kaz0dy  uz0ytkownik  ma  obowiązek  dokładnego zapoznania  się  z  POMOCĄ  i

REGULAMINAMI  dostępnymi  po  zalogowaniu  się  na  swoje  konto  w  szczego� lnos�ci

regulaminem korzystania z Systemu, dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto

na stronie http://www.dziennik.librus.pl/

28. Uprawnienia przypisane do poszczego� lnych kont, mogą zostac� zmienione

odpowiednio przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

29. Aktualna lista uprawnien�  publikowana jest w dokumentacji technicznej Systemu 

dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego

Administrator Dziennika Elektronicznego.
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ROZDZIAŁ 3.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

30. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji słuz0ą moduły

WIADOMOSECI, OGŁOSZENIA 

31. Przekazywanie informacji  rodzicom i  uczniom w dzienniku elektronicznym ma na

celu  usprawnienie  komunikacji  oraz  łatwy  podgląd  postępo� w  w  nauce  swojego

dziecka jak ro� wniez0  kontrolę realizacji obowiązku szkolnego.

32. Wychowawca klasy na z0yczenie kaz0dego rodzica (prawnego opiekuna) udostępnia

papierowe  wydruki,  kto� re  są  przewidziane  dla  konta  zainteresowanego.  W  razie

nieobecnos�ci  wychowawcy  informację  udostępnic�  moz0e  nauczyciel  uczący  danego

ucznia, pedagog lub dyrektor po zweryfikowaniu czy osoba jest uprawniona.

33. Wszystkie dane osobowe ucznio� w i ich rodzin są poufne.

34. Uz0ytkownicy  dziennika  elektronicznego  w  szkole  nie  mogą  udzielac�  z0adnych

informacji  zawartych  w  systemie  elektronicznym  osobom  nieuprawnionym  lub

postronnym, w szczego� lnos�ci:

← nie wolno przekazywać drogą telefoniczną haseł, ocen, frekwencji itp. 

osobie, której nie można jednoznacznie zidentyfikować jako uprawnionej

35. Wiadomos�ci przesyłane elektronicznie nie zastępują oficjalnych podan�  papierowych,

kto� re  regulują przepisy odnos�nie  szkolnej dokumentacji,  chyba z0e  wiadomos�ci  czy

złoz0one  podanie  podpisane  zostanie  za  pomocą  waz0nego  certyfikatu

kwalifikowanego (kwalifikowany podpis elektroniczny).

36. Po osobistym uzgodnieniu z wychowawcą klasy w szkole, jez0eli rodzic/opiekun 

prawny wyrazi taką wolę, wychowawca moz0e usprawiedliwiac� nieobecnos�ci dziecka 

w szkole po otrzymaniu wiadomos�ci elektronicznej od rodzica.

37. Odczytanie informacji przez, uz0ytkownika zawarte w module WIADOMOSECI, jest 

ro� wnoznaczne z przyjęciem do wiadomos�ci tres�ci komunikatu, co potwierdzone 

zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomos�ci. Adnotację

potwierdzającą odczytanie wiadomos�ci w systemie uwaz0a się za ro� wnowaz0ną

skutecznemu dostarczeniu.
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38. Nauczyciel  uznający,  z0e  zachowanie  ucznia  np.  ucieczka  z  lekcji,  niestosowne

zachowanie  itp.  wymaga szczego� lnego odnotowania,  wysyła odpowiednią  tres�c�  do

rodzica  (prawnego  opiekuna)  za  pomocą  WIADOMOSECI  wybierając  RODZAJ

informacji jako UWAGA.

39. Wiadomos�ci  odznaczone  jako  UWAGI,  są  automatycznie  dodawane  do  kartoteki

danego  ucznia  z  okres� leniem  daty  wysłania,  imienia  i  nazwiska  nauczyciela

wpisującego uwagę, adresata, temat i tres�ci uwagi oraz daty odczytania przez rodzica

(prawnego opiekuna).

40. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOSECI

w dzienniku elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu.

41.  Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia, ze swojego konta w   

zakładce WIADOMOSECI, w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej

z systemu przez co jest niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA.

42. Za pomocą OGŁOSZENE  powiadamia się ucznio� w i rodzico� w o zebraniach z rodzicami,

lis�cie obowiązujących lektur itp. lub nauczycieli o wydarzeniach w szkole. Moduł ten

nalez0y  wykorzystywac�  gdy  nie  jest  potrzebna  informacja  zwrotna  o  przeczytaniu

wiadomos�ci lub odpowiedz� .

43. Moduł OGŁOSZENIA umoz0 liwia wys�wietlanie informacji razem lub osobno wszystkim

uczniom w szkole, wszystkim rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających

do szkoły lub wszystkim nauczycielom w szkole.

44. Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, kto� rych celem jest

zbio� rka pieniędzy, przeprowadzanie spotkan�  czy zapiso� w na zajęcia w kto� rych mogą

wziąc�  udział osoby spoza szkoły, imprez o zasięgu ogo� lnoszkolnym organizowanych

na terenie szkoły i innych o podobnej formie, wymagają akceptacji Dyrektora Szkoły.

45. Moduł  TERMINARZ  słuz0y  do  wys�wietlania  informacji  o  sprawdzianach,  pracach

klasowych  itp  zaliczeniach,  dniach  wolnych  od  zajęc�  lub  innych  zaplanowanych

wydarzeniach z z0ycia szkoły.

46. Nie  nalez0y  usuwac�  nieaktywnych  OGŁOSZENE   oraz  kasowac�  przeczytanych

WIADOMOSECI  znajdujących się w koszu  jak  ro� wniez0   termino� w  wydarzen�

z TERMINARZA, az0  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

47.  Całkowitą archiwizację danych oraz moz0 liwos�c� poprawnego odczytania

w przyszłos�ci zapewnia firma nadzorująca działanie dziennika elektronicznego kto� ra 

przygotowuje system od nowego roku szkolnego w okresie wakacji.
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ROZDZIAŁ 4.

ADMINISTRATOR SZKOŁY

(Administrator Dziennika Elektronicznego)

49. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialna 

jest Administrator (Administratorzy) Dziennika Elektronicznego.

50. Wszystkie   operacje  dokonywane  na   koncie  Administratora  Dziennika

Elektronicznego  powinny  byc�  wykonywane  ze  szczego� lną  uwagą  i  po  dokładnym

rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły. Dlatego zaleca się, aby funkcję tą pełnił

nauczyciel pracujący w danej szkole, kto� ry sprawnie posługuje się systemem i został

w tym zakresie odpowiednio przeszkolony.

51. Do obowiązko� w Administratora Dziennika Elektronicznego nalez0y:

• informowanie o nowo utworzonych kontach.

• w  przypadku  przejs�cia  ucznia  do  innej  klasy  lub  skres� lenia  go  z  listy

ucznio� w, Administrator Dziennika Elektronicznego przed dokonaniem tej

operacji ma obowiązek zarchiwizowac� oraz dokonac� wydruku kartoteki

danego ucznia i przekazac� wydruk do sekretariatu szkoły, celem

umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia.

• jest zobowiązany co 30 dni zmieniac� hasło. Hasło musi się składac� co 

najmniej z 8 znako� w i byc� kombinacją liter i cyfr.

• ma  obowiązek  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  zamawiac�  elementy

potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu np. specjalnych kart

do systemu dziennika elektronicznego, programo� w komputerowych

• promowanie  ws�ro� d  wszystkich  uz0ytkowniko� w  wykorzystywania

moz0 liwos�ci  danego  systemu,  stosowania  moduło� w  mogących  usprawnic�

przepływ informacji w szkole.

• raz na kwartał zarchiwizowac�  cały dziennik szkoły w formacie XML oraz

zapisania go na płycie CD lub DVD wraz z programem umoz0 liwiającym
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odczyt i dostarczenia do sekretariatu szkoły. Kopia ta powinna byc�

przechowywana w szkolnym sejfie. Płyta powinna byc� opisana z podaniem 

zawartos�ci i daty utworzenia archiwum.

52. Kaz0dy  zauwaz0ony  i  zgłoszony  Administratorowi  Dziennika  Elektronicznego,

przypadek naruszenia bezpieczen� stwa ma byc� zgłoszony firmie zarządzającej, w celu

podjęcia dalszych działan�  (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania

dalszych dowodo� w).

53. Administrator dziennika Elektronicznego ma obowiązek uzupełnic� plan lekcji 

(zakładka PLAN LEKCJI) do 20 wrzes�nia (wraz z podziałem na grupy). Plan lekcji 

będzie publikowany na kontach ucznio� w oraz rodzico� w. W przypadku zmian w planie

lekcji Wychowawca Klasy jest zobowiązany do ich odnotowania w terminie nie 

po� z�niej niz0  3 dni po ich wystąpieniu, tak, aby stały się one widoczne dla ucznio� w oraz 

rodzico� w.

54. Jes�li  nastąpi  zablokowanie  konta  Nauczyciela,  Administrator  Dziennika

Elektronicznego ma obowiązek:

• skontaktowac� się osobis�cie z nauczycielem i wyjas�nic� powo� d blokady.

• w razie zaistnienia pro� by naruszenia bezpieczen� stwa powiadomic� firmę 

nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do Super Administratora.

• sprawdzic�  wraz  z  nauczycielem  aktualną  zawartos�c�  jego  konta  z

tworzonymi kopiami bezpieczen� stwa i jes� li jest taka potrzeba przywro� cic�

do prawidłowej zawartos�ci.

• wygenerowac� i przekazac� nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.

55. Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniac�  nikomu,

poza  Szkolnym  Administratorem  Sieci  Komputerowej,  z0adnych  danych

konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynic� się na obniz0enie

poziomu bezpieczen� stwa.

12



ROZDZIAŁ 5.

DYREKTOR SZKOŁY

56. Za kontrolowanie poprawnos�ci uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada 

Dyrektor Szkoły.

57. Do 30 wrzes�nia Dyrektor Szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawco� w klas

wszystkich  danych  ucznio� w  potrzebnych  do  prawidłowego  działania  dziennika

elektronicznego.

58. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany:

• systematycznie sprawdzac� statystyki logowan�

• kontrolowac� systematycznos�c� wpisywania ocen i frekwencji przez 

nauczycieli.

• systematycznie odpowiadac� na wiadomos�ci, nauczycieli, rodzico� w i 

ucznio� w.

• bezzwłocznie przekazywac� uwagi za pomocą WIADOMOSECI.

• przekazywac� waz0ne informacje za pomocą OGŁOSZENE .

• generowania odpowiednich statystyk np. zbiorczych dla nauczycieli, a

następnie ich wynik i analizę przedstawiac� na radach pedagogicznych.

• dochowywac�  tajemnicy  odnos�nie  postanowien�  zawartych  w  umowie,

mogących  narazic�  działanie  systemu  informatycznego  na  utratę

bezpieczen� stwa.

• dbac�  o finansowe zapewnienie poprawnos�ci działania systemu np. zakup

materiało� w i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkolen�  itp.

58. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Szkoły powiadamia wszystkich 

nauczycieli szkoły za pomocą WIADOMOSECI.

59. System  daje  moz0 liwos�c�  tworzenia  wielu  ro� z0nych  statystyk.  Dyrektor  Szkoły  ma

obowiązek  szczego� łowo  okres� lic�,  kto� re,  w  jakim  odstępie  czasu  i  w  jaki  sposo� b,

powinny byc� tworzone, przeglądane i archiwizowane przez Administratora Dziennika

Elektronicznego, Wychowawco� w i Nauczycieli. Fakt ten powinien byc�  ogłoszony na

radzie pedagogicznej i wpisany do protokołu rady.

60. Do obowiązko� w Dyrektora Szkoły nalez0y ro� wniez0  zapewnienie szkolen�  dla nowych 

uz0ytkowniko� w systemu.
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ROZDZIAŁ 6

WYCHOWAWCA KLASY

61. Dziennik  elektroniczny danej  klasy  prowadzi  wyznaczony  przez  Dyrektora  Szkoły

Wychowawca Klasy. Kaz0dy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie

dziennika elektronicznego swojej klasy w zakresie opisanym w poniz0szym rozdziale.

62. Wychowawca Klasy powinien zwro� cic�  szczego� lną uwagę na moduł  Edycja Danych

Ucznio� w.  Poza  wszystkimi  elementami  potrzebnymi  do  po� z�niejszego  wydruku

s�wiadectw,  powinien  ro� wniez0  wypełnic�  pola  odnos�nie  telefono� w  komo� rkowych

rodzico� w oraz jes� li  dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni odznaczyc�  ten

fakt w odpowiednim miejscu.

63. Jes�li  w  danych  osobowych  ucznia  nastąpią  zmiany,  Wychowawca  Klasy  ma

obowiązek dokonac�  odpowiednich  zmian w  zapisie  dziennika  elektronicznego,  za

kto� rych wprowadzanie bezpos�rednio odpowiada.

64. Do 10 wrzes�nia w dzienniku elektronicznym, Wychowawca Klasy uzupełnia dane 

ucznio� w swojej klasy.

65. Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad okres� lonych w WSO.

66. W przypadku przejs�cia ucznia do innej szkoły lub klasy, Wychowawca Klasy zgłasza

ten fakt Administratorowi Dziennika Elektronicznego. Na podstawie takiej informacji

Administrator  Dziennika  Elektronicznego  moz0e  przenies�c�  go  do  innej  klasy  lub

wykres�lic� z listy ucznio� w.

67. Wychowawca  Klasy  przegląda  frekwencję  za  ubiegły  tydzien�  i  dokonuje

odpowiednich zmian np. usprawiedliwien� ,  likwidacji  podwo� jnych nieobecnos�ci  itp.

Jes�li w wyniku błędnego zaznaczenia przez dwo� ch nauczycieli nieobecnos�ci ucznia na

tej samej godzinie lekcyjnej,  Wychowawca Klasy jest zobowiązany do poprawienia

tego zapisu. Częstotliwos�c�  tych czynnos�ci (zwłaszcza usprawiedliwien� ) nie moz0e byc�

mniejsza niz0  raz na dwa tygodnie.

68. Jez0eli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca Klasy nie

ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza okres� lonym w szkole

systemem dziennika elektronicznego.
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69. Wychowawca  Klasy  regularnie  uzupełnia  moduł  WYWIADOE WKI  i  systematycznie

odnotowuje w nich obecnos�c� rodzica lub opiekuna oraz tematykę zebran�  zaznaczając

odpowiednie opcje.

72. Wychowawca Klasy nie ma moz0 liwos�ci edytowania ocen z innych przedmioto� w w 

klasie w kto� rej jest wychowawcą poza przedmiotem kto� rego uczy.

73. Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjas�nic� uczniom 

zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

74. Na  pierwszym  zebraniu  z  rodzicami  Wychowawca  Klasy  ma  obowiązek  osobis�cie

rozdac�  rodzicom loginy i  hasła do ich kont oraz kont ich dzieci.  Na tym zebraniu

przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystac� z dziennika elektronicznego i

wskazuje gdzie i jak moz0na uzyskac� pomoc w jego obsłudze

(http://www.dziennik.librus.pl/help - po zalogowaniu się na swoje konto).

75. Fakt  otrzymania  logino� w,  haseł  oraz  zapoznanie  się  z  zasadami  funkcjonowania

dziennika elektronicznego w szkole,  rodzic potwierdza podpisując się osobis�cie na

specjalnej lis�cie.

ROZDZIAŁ 7.

NAUCZYCIEL

76. W celu sprawnego ewidencjonowania przebiegu nauczania w 

dzienniku elektronicznym kaz0dy nauczyciel jest zobowiązany:

• prowadzic�  własną  ewidencję  na  wypadek  sytuacji  awaryjnych  na  biez0ąco

prawidłowo  wpisywac�  tematy,  frekwencję  oraz  oceny  cząstkowe,  oceny

s�ro� droczne i kon� coworoczne zgodnie z kryteriami okres� lonymi w WZO

• wpisac� najpo� z�niej na 2 dni przed zebraniem z rodzicami oceny cząstkowe

• dokonac�  wpisu  tematu  i  frekwencji  w  przypadku  prowadzenia  zajęc�  za

nieobecnego nauczyciela lub w sytuacji opieki nad uczniami całej klasy w czasie

wyjs�c� do kina, uroczystos�ci szkolnych itp.
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• wpisac�  odpowiednią  informację  o  tym,  z0e  lekcja  odbyła  się  w innym terminie,

podając  datę,  odznaczyc�  lub  zaznaczyc�  włas�ciwą  opcję  o  zliczaniu  realizacji

programu

• wpisywac� zajęcia w systemie według swojego planu nauczania w dzienniku 

elektronicznym

• uzupełnic� w swoich klasach nazwy i numery realizowanych programo� w nauczania

• przestrzegac� zasad zapewniających ochronę danych osobowych według 

obowiązujących przepiso� w a w szczego� lnos�ci:

o logowanie do systemu oraz ewidencjonowanie należy prowadzić tak 

aby osoby postronne nie mogły mieć wglądu do danych

o każdorazowo należy się wylogować jeżeli nauczyciel odchodzi od 

komputera

• dokonywac� na biez0ąco korekty błędnego wpisu oceny lub nieobecnos�ci ucznia

• co najmniej raz w ciągu dnia pracy sprawdzic� na swoim koncie 

WIADOMOSECI i OGŁOSZENIA.

• umieszczac� informacje w TERMINARZU o kaz0dej pracy klasowej zgodnie z 

zasadami przyjętymi w WZO.

• niezwłocznie (w ciągu 5 dni roboczych) skorygowac� błędne zapisy wskazane 

przez Dyrektora .

• przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy

sprzęt  nie został  w widoczny sposo� b  naruszony lub uszkodzony.  W przypadku

zaistnienia takiego stanu rzeczy niezwłocznie powiadomic� o tym Szkolnego

Administratora Dziennika Elektronicznego.

• utrzymywac� powierzony mu sprzęt komputerowy w nalez0ytym stanie
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ROZDZIAŁ 8

SEKRETARIAT

77. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora 

Szkoły osoba, kto� ra na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.

78. W  przypadku  zaistnienia  takiej  potrzeby,  na  polecenie  Dyrektora  Szkoły,

Administrator  Dziennika  Elektronicznego  moz0e  przydzielic�  osobie  pracującej  w

sekretariacie  konto  z  uprawnieniami  nauczyciela,  nie  dając  jednak  z0adnych

moz0 liwos�ci edycji danych dotyczących ocen i frekwencji w z0adnej klasie szkoły.

79. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepiso� w

zapewniających  ochronę  danych  osobowych  i  do� br  osobistych  ucznio� w  w

szczego� lnos�ci do nie podawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji

toz0samos�ci osoby (np. drogą telefoniczną).

80. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania

wszelkich  informacji  odnos�nie  nieprawidłowego  działania  i  funkcjonowania

dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela,

Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub Administratorowi Sieci 

Komputerowej.

ROZDZIAŁ 9

RODZIC

81. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezalez0ne konto w systemie dziennika

elektronicznego, zapewniające podgląd postępo� w edukacyjnych ucznia oraz dających

moz0 liwos�c� komunikowania się z nauczycielami w sposo� b zapewniający ochronę do� br

osobistych innych ucznio� w.

82. Na początku roku szkolnego rodzic dostaje login i hasło do swojego i dziecka konta.

Fakt  otrzymania  tych  uprawnien�  rodzic  podpisuje  osobis�cie  w  obecnos�ci

wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecnos�ci na
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zebraniu, rodzic ma moz0 liwos�c� odebrania loginu i hasła u wychowawcy, w innym 

terminie..

83. Rodzic w swoim koncie poza moz0 liwos�cią zmiany swojego hasła, ma moz0 liwos�c� 

zmiany hasła konta swojego dziecka.

84. Rodzic  ma  obowiązek  zapoznac�  się  z  zasadami  funkcjonowania  dziennika

elektronicznego w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH

dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto.

85. Standardowo  wydaje  się  dla  rodzica  jeden  login  oraz  hasło.  W  przypadku  chęci

odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodzico� w istnieje moz0 liwos�c�  wydania

osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

86. Dostęp  rodzico� w  i  ich  dzieci  do  poszczego� lnych  moduło� w  w  dzienniku

elektronicznym jest okres� lony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a 

Dyrektorem Szkoły.

87. Rodzic osobis�cie odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i

ma  obowiązek  nie  udostępniania  go  swojemu  dziecku  ani  innym  nieupowaz0nionym

osobom.

88. Rodzic jes�li chce usprawiedliwiac� nieobecnos�ci swojego dziecka za pomocą 

WIADOMOSECI w dzienniku elektronicznym, musi:

Złoz0yc�  deklarację  i  osobis�cie  ją  podpisac�  w  obecnos�ci  wychowawcy  klasy.  Wzo� r

deklaracji znajduje się u wychowawcy klasy. 

89. Jes�li występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do 

odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole.

ROZDZIAŁ 10

UCZEŃ

89. Na pierwszej lekcji wychowawczej i początkowych lekcjach z Informatyki uczniowie

są  zapoznawani  przez  nauczyciela,  wychowawcę  z  zasadami  funkcjonowania

dziennika elektronicznego w szkole.

90. Uczen�  we  własnym  zakresie  powinien  zapoznac�  się  z  zasadami  funkcjonowania

elektronicznego dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich

18



REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto 

(http://www.dziennik.librus.pl).

91. Uczen�  przy  obsłudze  swojego  konta  w  dzienniku  elektronicznym,  ma  takie  same

prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie z wyjątkiem moz0 liwos�ci

zmiany hasła dla konta rodzica i usprawiedliwiania nieobecnos�ci.

ROZDZIAŁ 11

POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII

92. Dyrektor Szkoły w ramach swoich kompetencji zabezpiecza s�rodki na wypadek

awarii  w  celu  przywro� cenia  normalnego  funkcjonowania  systemu  oraz  w

porozumieniu  z  Administratorem  dopilnowuje  jak  najszybsze  przywro� cenie

prawidłowego działania systemu.

93. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego niezwłoczne podejmuje działania w

celu przywro� cenia prawidłowego działania systemu w szczego� lnos�ci wyjas�nia przyczynę

awarii  i  powiadamia  Dyrektora  Szkoły  oraz  Nauczycieli  o  przewidywanym  czasie

naprawy.

94. Jes�li z powodo� w technicznych Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma

moz0 liwos�ci  dokonania  naprawy  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  fakcie  Dyrektora

Szkoły.

95. Po przywro� ceniu prawidłowego działania systemu, nauczyciel ma obowiązek

wprowadzenia wszystkich danych ze swojej dokumentacji do Dziennika 

Elektronicznego, w ciągu 3 dni.

96. W  przypadku  kro� tszych  niz0  jeden  dzien�  przerw  w  dostępie  do  systemu  dziennika

elektronicznego nauczyciel uzupełnia zaległe wpisy niezwłocznie (w ciągu 3 dni) na

podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji w osobistym terminarzu.

97. O przypadku awarii  pojedynczego stanowiska komputerowego nauczyciel  informuje

niezwłocznie  Administratora.  Zabronione  jest  podejmowanie  samodzielnej  pro� by

usunięcia awarii przez nauczyciela jak ro� wniez0  wzywanie do naprawienia awarii oso� b

nieuprawnionych.

98. W czasie ewakuacji kaz0dy zalogowany w systemie informatycznym uz0ytkownik mający

dostęp do danych osobowych dokonuje natychmiast wylogowania i blokady dostępu
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do systemu komputerowego poprzez kombinację CTRL+Alt+Del albo w razie 

moz0 liwos�ci zamyka system operacyjny i odłącza komputer od napięcia.

ROZDZIAŁ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

99. Wszystkie tworzone dokumenty i nos�niki informacji, powstałe na podstawie danych z

elektronicznego dziennika, mają byc� przechowywane w sposo� b uniemoz0 liwiający ich

zniszczenie lub kradziez0 , zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.

100. Nie  wolno  przekazywac�  z0adnych  informacji  odnos�nie  np:  haseł,  ocen,

frekwencji  itp,  rodzicom  i  uczniom,  drogą  telefoniczną,  kto� ra  nie  pozwala  na

jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.

101. Moz0 liwos�c�  edycji  danych  ucznia  mają;  Administrator  Dziennika

Elektronicznego,  Dyrektor  Szkoły,  Wychowawca  Klasy  oraz  upowaz0niony  przez

Dyrektora Szkoły pracownik sekretariatu.

102. Wszystkie dane osobowe ucznio� w i ich rodzin są poufne.

103. Szkoła  moz0e  udostępnic�  dane  ucznia  bez  zgody  rodzico� w  odpowiednim

organom na zasadzie oddzielnych przepiso� w i  akto� w prawnych obowiązujących w

szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub

nakazu sądowego.

104. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z

dziennika  elektronicznego,  kto� re  nie  będą  potrzebne,  nalez0y  zniszczyc�  w  sposo� b

jednoznacznie uniemoz0 liwiający ich odczytanie.

105. Osoby  z  zewnątrz  (serwisanci,  technicy  itp.),  jes�li  wymaga  tego  potrzeba

zobowiązują się  do poszanowania i  zachowania  tajemnicy wynikającej  z  Ustawy o

Ochronie  Danych  Osobowych,  potwierdzając  to  własnoręcznym  podpisem  na

odpowiednim dokumencie.

106. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD 

lub DVD z danymi powinny byc� przechowywane w szkolnym archiwum.
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107. Komputery uz0ywane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniac� 

następujące wymogi.

• Na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika   

elektronicznego musi byc� legalne oprogramowanie.

• Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny byc� ze 

sobą kompatybilne. 

• Dziennik jest kompatybilny z G Suite

• Nie nalez0y zostawiac� komputera bez nadzoru.

• Oprogramowanie i numery seryjne powinny byc� przechowywane w 

bezpiecznym miejscu

• Instalacji oprogramowania moz0e dokonywac�  tylko Administrator Sieci

Komputerowej lub Administrator Dziennika Elektronicznego. Uczen�  ani osoba

trzecia  nie  moz0e  dokonywac�  z0adnych  zmian  w  systemie  informatycznym

komputero� w.

108. Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna byc�  zabezpieczona.  Nie

wolno  nikomu  poz0yczac�,  kopiowac�,  odsprzedawac�  itp.  licencjonowanego

oprogramowania będącego własnos�cią szkoły.
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