
 

 

 

 

Regulamin korzystania 

z dziennika elektronicznego 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym   

w Sękowej 

  



Podstawa prawna:  

1. 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) 

2. Ustawa o ochronie danych z 10 maja 

3. 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) 

4. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej 

 

 

Rozdział I 

Część ogólna 

1. Od dnia 1 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Sękowej funkcjonuje dziennik 

elektroniczny firmy Vulcan, za pośrednictwem strony internetowej 

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

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

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

zapewniający możliwość odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie 

przewidzianym dla przechowywania dzienników. 

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

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

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

śródroczne i roczne, frekwencję, tematy zajęć, terminy sprawdzianów, uwagi uczniów, 

zastępstwa.  

5. Dziennik elektroniczny umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy pracownikami szkoły  

a rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. Rodzice/opiekunowie prawni są informowani  

o prognozowanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poprzez wgląd 

do zapisów w dzienniku elektronicznym.  

6. W dzienniku elektronicznym możliwe jest również gromadzenie innych informacji, zgodnie  

z bieżącą wersją oprogramowania.  

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


7. Użytkownicy e-dziennika: upoważnieni pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie 

zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

8. Korzystanie z dziennika elektronicznego przez pracowników i rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów jest bezpłatne. 

 

Rozdział II 

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.  

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

hasłem do systemu. Nie należy udostępniać swojego loginu i hasła innym użytkownikom 

systemu. 

 

Rozdział III 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

 

 W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy moduł 

WIADOMOŚCI, dostępny w oknie startowym dziennika. 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. rodzicom tylko jednej klasy, 

nauczycielom. 

 Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI jest 

równoznaczne z przyjęciem wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje 

automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą 

odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną dostarczeniu jej do rodzica 

(prawnego opiekuna) ucznia. 

 W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji (wywiadówki, 

indywidualne spotkania z nauczycielami - konsultacje), z tym, że na czas pandemii COVID 19 

odbywają się one on-line lub telefonicznie. Szkoła udostępnia papierowe wydruki, które są 

przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.  



 Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują 

przepisy szkolnej dokumentacji. 

 Moduł WIADOMOŚCI służy także do usprawiedliwienia nieobecności i spóźnienia ucznia 

w szkole oraz zwalniania dziecka z zajęć lekcyjnych. W tym celu rodzic (prawny opiekun) 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania przedstawionych przez 

wychowawców klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami. 

 

Rozdział IV 

Inni użytkownicy dziennika elektronicznego 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZNIÓW 

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia ma niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych dziecka, sprawdzanie 

frekwencji, oraz możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający 

ochronę dóbr osobistych innych uczniów. 

2. Na początku roku szkolnego podczas pierwszego zebrania rodzic podaje wychowawcy swój 

adres e-mail, który będzie loginem do konta w dzienniku. W przypadku zmiany adresu e-mail 

rodzic zobowiązany jest  poinformować o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.  

3. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma obowiązek 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. 

4. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania dziennika 

elektronicznego, korzystając z materiałów informacyjnych zamieszczonych na stronie 

internetowej szkoły. Fakt ten potwierdza podpisaniem oświadczenia z Załącznika nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

UCZNIOWIE 

1. Uczniowie mają konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd swoich 

postępów edukacyjnych. 

2. Adresy e-mail uczniów, które będą loginem do konta w dzienniku, nadane zostają przez 

szkołę. 

3. Rodzic/prawny opiekun odpowiada za konto niepełnoletniego dziecka w dzienniku 

elektronicznym. 

4. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, uczeń ma obowiązek 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego 

w Szkole Podstawowej w Sękowej i akceptuje jego postanowienia.  

 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/podopiecznego w celu uzyskania przez niego dostępu do konta ucznia w dzienniku 

elektronicznym. 

 

………………………………………………... 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


