
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego   

w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach  
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Postanowienia ogólne  

1. Celem regulaminu jest określenie zasad i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego przez 
pracowników szkoły, rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów w sposób bezpieczny i 
zapewniający ochronę danych osobowych.  

2. Dziennik elektroniczny funkcjonuje za pośrednictwem strony www.edudziennik.pl. 
Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę HMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach (44-100), przy ulicy Kościuszki 1C. 

3. Za sprawne działanie systemu i ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach 
odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika internetowego. Pracownicy szkoły odpowiadają za 
edycję danych, które są im udostępnione oraz za ochronę danych osobowych.  

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z 
Rozporządzenia 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 
z póź. zm.). 

5.  Możliwość edycji danych ucznia mają: dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel oraz pracownik 
sekretariatu.  

6. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im 
uprawnienia:  

Dyrektor szkoły – dostęp do modułów Administrowanie, Zastępstwa, Dziennik oraz Sekretariat;  

Sekretariat – dostęp do modułu Sekretariat;  

Nauczyciel - dostęp do modułu Dziennik w zakresie wynikającym z nadanych uprawnień;  

Wychowawca klasy – dostęp do modułu Dziennik w zakresie wynikającym z nadanych uprawnień;  

7. W e-dzienniku umieszcza się w szczególności: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, 
klasyfikacyjne roczne i klasyfikacyjne końcowe, frekwencję, tematy zajęć edukacyjnych, terminy 
sprawdzianów, uwagi uczniów, zastępstwa, wybrane zadania domowe, wydarzenia, wycieczki, 
spotkania z rodzicami. Udostępniane są także komunikaty pomiędzy pracownikami szkoły a uczniami, 
ich rodzicami/ prawnymi opiekunami.  



8. Użytkownicy e-dziennika: upoważnieni pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie, uczniowie 
zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem i stosowania zasad funkcjonowania 
dziennika elektronicznego.  

9. Dostęp do e-dziennika jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.  

Dyrektor szkoły  

1. Jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa użytkowanie dziennika 
elektronicznego w szkole:  

a) dba o zapewnienie poprawności działania systemu, poprzez np. zakup sprzętu, materiałów, 
systematyczne szkolenia itp.;  

b) kontroluje poprawność, systematyczność, rzetelność wpisów dokonywanych przez nauczycieli;  

c) generuje odpowiednie statystyki, a następnie ich wynik i analizę przedstawia na posiedzeniach rad 
pedagogicznych;. 

2. Posiada uprawnienia takie jak pozostali nauczyciele oraz dodatkowo administracyjne, w 
szczególności:  

a) edytuje dane wszystkich uczniów, przegląda oceny i frekwencję;  

b) ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów i statystyki logowań;  

c) ma dostęp do: wydruków i raportów, wiadomości systemowych, konfiguracji kont,  

danych znajdujących się w panelu dyrektorskim.  

Sekretariat  

1. Za obsługę modułu Sekretariat odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu. 

2. Sekretariat wprowadza do systemu i gromadzi dane uczniów niezbędne do odwzorowania 

podstawowej dokumentacji przebiegu nauczania.  

3. Pracownik sekretariatu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę 

danych osobowych i dóbr osobistych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.  

Rodzic/prawny opiekun  

1. Rodzic/prawny opiekun ma swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, 

zapewniające podgląd postępów edukacyjnych swojego dziecka oraz dające możliwość 

komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. 

2. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i nie może 

udostępniać go swojemu dziecku, ani innym nieupoważnionym osobom.  

3. Każdy rodzic zobowiązany jest do:  

a) przeglądania ocen i frekwencji;  

b) zapoznawania się z uwagami dotyczącymi zachowania;  

c) systematycznego zapoznawania się z informacjami w module Wiadomości.  

3. Rodzic/prawny opiekun ma możliwość:  



a) sprawdzenia danych kontaktowych do szkoły oraz nazwisk nauczycieli uczących jego dziecko;  

b) przeglądania planu zajęć i opisów zrealizowanych lekcji;  

c) zapoznawania się z terminami sprawdzianów oraz informacją o zadaniach domowych.  

4. Rodzic/prawny opiekun ma prawo do sprostowania pomyłki wpisu dotyczącego jego dziecka w 

dzienniku elektronicznym.  

Nauczyciel 

1. Nauczyciel odbiera informację z loginem i hasłem i loguje się po raz pierwszy przed 1 września 

każdego roku szkolnego. 

2. Hasło automatyczne można zmienić na własne i należy robić to regularnie, w celach 

bezpieczeństwa co 30 dni. 

3. Haseł bezpieczeństwa nie przechowuje się w miejscach, które mogą być dostępne dla osób 

trzecich, np. zapisane na karteczkach na biurku itp. 

4. Hasła nie można powierzyć osobie trzeciej. 

5. Nauczyciel regularnie uzupełnia w dzienniku rubryki: temat zajęć, frekwencja, oceny cząstkowe, 

oceny przewidywane roczne i śródroczne, oceny roczne i śródroczne, terminy sprawdzianów.  

6. Za pomocą e-dziennika nauczyciel sprawdza obecność i na bieżąco odnotowuje nieobecności 

uczniów. 

7. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych nauczyciel nie udostępnia dziennika uczniom ani innym 

osobom trzecim. 

8. Komputer, na którym znajduje się otwarty dziennik elektroniczny, musi podlegać ochronie (np. 

wygaszanie monitora co określony czas) itp. 

9. W razie wystąpienia jakiegokolwiek incydentu z zakresu ochrony danych osobowych, nauczyciel 

niezwłocznie zgłasza to dyrektorowi. 

10. W sytuacjach awaryjnych nauczyciel na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach ma 
obowiązek odnotowania tematów, frekwencji oraz osiągnięć uczniów w sposób tradycyjny – w 
formie papierowej a po usunięciu awarii musi niezwłocznie, jak tylko to będzie możliwe, wprowadzić 
dane do systemu.  

Wychowawca klasy 

1. Nauczyciel – wychowawca klasy odbiera informację z loginem i hasłem i loguje się po raz pierwszy 
przed 1 września każdego roku szkolnego. 

2. Hasło automatyczne można zmienić na własne i należy robić to regularnie, w celach 
bezpieczeństwa co 30 dni. 

3. Haseł bezpieczeństwa nie przechowuje się w miejscach, które mogą być dostępne dla osób 
trzecich, np. zapisane na karteczkach na biurku itp. 

4. Hasła nie można powierzyć osobie trzeciej. 

5. Za pomocą e-dziennika nauczyciel sprawdza obecność i na bieżąco odnotowuje nieobecności 
uczniów. 



6. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych nauczyciel nie udostępnia dziennika uczniom ani innym 
osobom trzecim. 

7. Komputer, na którym znajduje się otwarty dziennik elektroniczny, musi podlegać ochronie (np. 
wygaszanie monitora co określony czas) itp. 

8. W razie wystąpienia jakiegokolwiek incydentu z zakresu ochrony danych osobowych, nauczyciel 
niezwłocznie zgłasza to dyrektorowi. 

9. Nauczyciel regularnie uzupełnia w dzienniku rubryki: temat zajęć, frekwencja, oceny cząstkowe, 
oceny przewidywane roczne i śródroczne, oceny roczne i śródroczne, terminy sprawdzianów.  

10. W zakresie swojej klasy, wychowawca uzupełnia dodatkowo następujące rubryki: 

a) Dane osobowe ucznia i rodziców 

b) Dane teleadresowe 

c) Oceny z zachowania i przewidywane oceny końcoworoczne z zachowania 

d) Uwagi dotyczące zachowania uczniów 

e) Upomnienia i nagany 

f) Pochwały 

g) Usprawiedliwienia nieobecności i podliczenie frekwencji 

11. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca przekazuje/przypomina podstawowe informacje 
o tym, jak korzystać z dziennika elektronicznego.  

12. Wychowawca przegląda frekwencję za poprzedni tydzień i dokonuje odpowiednich zmian, w 
szczególności usprawiedliwień. 

13.  Wychowawca na koniec każdego tygodnia sprawdza wpisy i poprawia ewentualne błędy. 

14. Przed zebraniem z rodzicami wychowawca drukuje z systemu dziennika elektronicznego 
zestawienia ocen, frekwencji oraz potrzebnych statystyk i wykorzystuje je w czasie spotkania z 
rodzicami. 

15. Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych sprawdza poprawność 
wszystkich wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych 
potrzebnych do wydruku arkuszy ocen i świadectw.  

16. Przygotowuje i drukuje arkusze ocen i świadectwa, postępując zgodnie z zasadami prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania.  

17. Wychowawca klas odpowiedzialny jest za systematyczne wypełnienie danych: 

a) Po spotkaniach z rodzicami 

b) Dotyczących wyjść, imprez, wycieczek, uroczystości. 

18. Wychowawca monitoruje terminowość  uzupełniania dziennika przez nauczycieli ucząych w jego 
klasie. 

19. W sytuacjach awaryjnych nauczyciel na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach ma 
obowiązek odnotowania tematów, frekwencji oraz osiągnięć uczniów w sposób tradycyjny – w 
formie papierowej a po usunięciu awarii musi niezwłocznie, jak tylko to będzie możliwe, wprowadzić 
dane do systemu.  

 


