
REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KORZENIOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, ze zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej  dokumentacji  (Dz.  U.  z  2014r.

poz. 1170).

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182).



§ 1. Informacje wstępne
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

2. Szkole - Szkołę Podstawową w Korzeniowie.

3. Statucie - Statut Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

4. E-dzienniku - dziennik elektroniczny dostarczany przez firmę Vulcan.

5. Rodzicu (rodzicach) - rodziców biologicznych dziecka lub jego opiekuna (opiekunów)

prawnych.

6. Administratorze - szkolny administrator e-dziennika.

§ 2. Postanowienia ogólne
7. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pracowników

szkoły, rodziców uczniów oraz uczniów z e-dziennika funkcjonującego w szkole.

8. W  szkole  e-dziennik  funkcjonuje  za  pośrednictwem  strony

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazyrakow.  Oprogramowanie  oraz  usługi  z  nim

związane dostarczane są przez firmę VULCAN sp. z o.o, współpracującą z organem

prowadzącym szkołę.

9. Od  1  września  2021r.  w  oddziale  przedszkolnym  i  klasach  I-VIII  dokumentacja

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły prowadzona jest

wyłącznie  w  formie  elektronicznej.  Działalność  świetlicy  i  biblioteki  szkolnej

dokumentowana jest w formie dzienników papierowych.

10. Za  działanie  systemu  oraz  ochronę  danych  osobowych  uczniów,  ich  rodziców

i pracowników  szkoły odpowiada  firma  dostarczająca  oprogramowanie  e-dziennika

elektronicznego. Pracownicy szkoły odpowiadają za poprawność i zgodność ze stanem

faktycznym danych wprowadzanych do e-dziennika. Pracownicy szkoły zobowiązani są

do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  zawartych

w e-dzienniku.

11. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających

z rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,

działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej  dokumentacji

(Dz. U. z. 2014r. poz. 1170).

12. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.

13. Możliwość edycji danych w e-dzienniku mają: administrator, dyrektor, wychowawca,
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nauczyciel oraz upoważniony przez dyrektora pracownik sekretariatu.

14. Wszystkie  moduły  zawarte w  e-dzienniku  elektronicznym  zapewniają  realizację

zapisów, które zamieszczone są w statucie.

15. Wszyscy użytkownicy e-dziennika elektronicznego: upoważnieni pracownicy szkoły,

rodzice oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem

i stosowania zasad funkcjonowania e-dziennika.

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

§ 3. Dostęp do dziennika elektronicznego
1. Każdy użytkownik posiada indywidualne konto w systemie e-dziennika.

2. Loginem każdego  użytkownika  jest  podany  przez  niego  adres  e-mail,  który  wraz

z hasłem pozwala na zalogowanie się do systemu.

3. Hasło dostępu do systemu każdy użytkownik ustala samodzielnie. Zasady dotyczące

jakości haseł i okresu ich obowiązywania ustalone są w systemie e-dziennika.

4. Użytkownikowi nie wolno udzielać dostępu do swojego konta innym osobom.

5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez

osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła.

6. Każdorazowo  po  zakończeniu  pracy  użytkownik ma  obowiązek  wylogować  się

z e-dziennika.

7. W  razie  zauważenia  naruszenia  zasad  bezpieczeństwa  danych  użytkownik  ma

obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub administratora.

8. Po ukończeniu szkoły, rezygnacji z nauki lub skreśleniu z listy uczniów konto ucznia

oraz  jego  rodzica  zostaje  zablokowane.  Dostęp  do  danych  archiwalnych  można

uzyskać w sekretariacie szkoły.

9. Konta pracowników szkoły tracą ważność po wygaśnięciu umowy o pracę.

10. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z zakładką POMOC

dostępną po zalogowaniu się na swoje konto w e-dzienniku.

§ 4. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym
1. E-dziennik  jest  podstawową  formą  przekazywania  rodzicom  i  uczniom  informacji

o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu uczniów.

2. Do przekazywania i wymiany informacji służy moduł Wiadomości lub Uwagi.

3. Odczytanie  przez  rodzica  informacji  zawartej  w  module  Wiadomości  jest

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu.

4. Przekazanie  informacji  poprzez  moduł  Wiadomości  nie  może  zastąpić  oficjalnych
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podań, zgód, opinii, zaświadczeń lub innej korespondencji w formie papierowej, o której

mowa w statucie.

5. Moduł Wiadomości może służyć do informowania o nieobecności ucznia w szkole,

a także usprawiedliwiania tej nieobecności.

6. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami

(wywiadówki, indywidualne spotkania z nauczycielami, rozmowy telefoniczne).

7. Za pomocą modułu Uwagi przekazuje się informacje dotyczące zachowania ucznia:

a) odczytanie  przez  rodzica  Uwagi  w  e-dzienniku  nie  powoduje  jej  usunięcia

z systemu,

b) wiadomości nie wolno usuwać przed ich archiwizacją przeprowadzaną na koniec

roku szkolnego.

§ 5. Szkolny administrator dziennika elektronicznego
1. Za poprawną  konfigurację e-dziennika w szkole odpowiedzialny jest administrator,

wyznaczony przez dyrektora.

2. Administrator:

a) zarządza danymi szkoły: jednostki, klasy, nauczyciele, przedmioty, plan lekcji,

b) zarządza kontami pracowników w e-dzienniku, przydziela uprawnienia,

c) zarządza konfiguracją e-dziennika stosownie do potrzeb i specyfiki szkoły,

d) zapoznaje użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu,

e) sporządza  archiwum  e-dziennika  dla  minionego roku  szkolnego  i  przekazuje

dyrektorowi do podpisania podpisem elektronicznym,

f) świadczy użytkownikom podstawową pomoc w korzystaniu z e-dziennika,

g) niezwłocznie informuje firmę VULCAN i dyrektora o wszystkich okolicznościach

mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§ 6. Dyrektor szkoły
1. Dyrektor  jest  odpowiedzialny  za  zgodne  z  przepisami  prawa  i  niniejszym

regulaminem użytkowanie e-dziennika w szkole:

a) dba  o  zapewnienie  możliwości  korzystania  z  e-dziennika  przez  pracowników

w szkole: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników itp.,

b) kontroluje  poprawność,  systematyczność,  rzetelność  i  terminowość  wpisów

dokonywanych przez nauczycieli,

c) odnotowuje  w  e-dzienniku  wszystkie  czynności  wynikające  z  nadzoru

pedagogicznego,

- 4 -



d) podpisuje  podpisem  elektronicznym  do  10  września  każdego  roku  archiwum

e-dziennika dotyczące ubiegłego roku szkolnego,

e) przechowuje  w  bezpieczny  sposób  archiwum  e-dziennika  na  zewnętrznym

nośniku danych.

§ 7. Nauczyciel
1. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w e-dzienniku.

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za terminowe wprowadzanie do e-dziennika danych

dotyczących:

a) tematu lekcji - w dniu lekcji,

b) frekwencji na lekcjach - w dniu lekcji,

c) uwag dotyczących zachowania uczniów - w dniu zdarzenia,

d) ocen cząstkowych - w dniu postawienia oceny,

e) ocen z kartkówek, sprawdzianów i klasówek - zgodnie ze statutem,

f) terminów zaplanowanych prac klasowych i sprawdzianów oraz zakresu materiału

jaki obejmują - zgodnie ze statutem,

g) przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych - zgodnie ze statutem,

h) ostatecznych ocen śródrocznych - zgodnie ze statutem,

i) dopuszcza się  odstępstwo od wyżej  wymienionych terminów z  powodu braku

dostępu nauczyciela do sprzętu komputerowego, Internetu lub nagłych wypadków

losowych,  w  takich  przypadkach  braki  należy  uzupełnić  w  najbliższym możliwym

terminie.

3. W  przypadku  organizacji  wycieczki,  za  wyjątkiem  wyjść  grupowych,  nauczyciel

będący kierownikiem wycieczki, obowiązany jest wypełnić kartę wycieczki w e-dzienniku

oraz przekazać do zatwierdzenia dyrektorowi w terminie co najmniej dwóch dni przed

datą wycieczki.

4. Zasady wpisywania do e-dziennika informacji dotyczących tematu lekcji i frekwencji:

a) potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela jest  wpisanie tematu

i sprawdzenie frekwencji,

b) tematy  zajęć  przeprowadzonych  w  ramach  zastępstwa  za  nauczyciela

nieobecnego dokonuje się po wcześniejszym przydzieleniu przez operatora księgi

zastępstw zastępstwa w e-dzienniku,

c) w przypadku gdy zajęcia odbyły się o innej porze lub w innym dniu, niż wynika to

z  planu  zajęć,  nauczyciel  wpisuje  temat  lekcji  i  frekwencję  zgodnie  z  czasem
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odbytych zajęć i umieszcza odpowiednią adnotację,

d) w przypadku wyjazdu na wycieczkę, do kina, teatru,  muzeum itp.  temat zajęć

i frekwencję  wpisuje  nauczyciel  zastępujący  zgodnie  ze  zmodyfikowanym  na

podstawie karty wycieczki planem lekcji na dany dzień,

e) w przypadku wyjść w teren w ramach zajęć nauczyciela obowiązuje dokonanie

wpisu do Rejestru wyjść grupowych w e-dzienniku,

f) w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych decyzję dotyczącą form wpisu

tematów zajęć i frekwencji podejmuje dyrektor,

g) tematów zajęć nie należy wpisywać do e-dziennika z wyprzedzeniem.

5. Zasady wpisywania do e-dziennika informacji dotyczących ocen:

a) oceny  należy  wpisywać  pojedynczo  w  osobnych  kolumnach  z  odpowiednim

opisem,

b) skalę i wagę ocen należy stosować zgodnie ze statutem,

c) uwagi  dotyczące zachowania  uczniów należy  wpisywać w Dzienniku  oddziału

w sekcji Uwagi, podając ocenę zachowania, jej kategorię oraz uzasadnienie, ocenę

zachowania  zawartą  w  sekcji  Uwagi  wychowawca  klasy  przepisuje  jako  ocenę

cząstkową w sekcji Oceny zachowania.

§ 8. Wychowawca klasy
1. E-dziennik danej klasy prowadzi wychowawca klasy, który jest odpowiedzialny za:

a) prowadzenie Kartoteki ucznia z uwzględnieniem danych adresowych, numerów

telefonów oraz adresów e-mail uczniów i ich rodziców,

b) konfigurację  e-dziennika  (skład  klasy,  grup,  przydział  przedmiotów  do  klasy,

przydział  nauczycieli  uczących  w  klasie)  zgodnie  z  projektem  organizacji

pracy szkoły,

c) wprowadzanie planu lekcji klasy,

d) kontrolę frekwencji na zajęciach w klasie oraz usprawiedliwianie opuszczonych

przez uczniów lekcji,

e) wprowadzanie  do  e-dziennika  przewidywanych  i  ostatecznych  śródrocznych

i rocznych ocen zachowania uczniów w terminie zgodnym ze statutem,

f) drukowanie arkuszy ocen i świadectw szkolnych,

g) wpisywanie  wyników  egzaminów  po  szkole  podstawowej,  poprawkowych

i klasyfikacyjnych,

h) w  przypadku  dłuższej  nieobecności  wychowawcy  w  pracy,  jego  obowiązki
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przejmuje wychowawca pomocniczy, wyznaczony przez dyrektora.

§ 9. Sekretariat
1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu szkoły.

2. Użytkownik  Sekretariat  prowadzi  w  e-dzienniku  Księgę  uczniów,  Rejestr  wyjść

grupowych,  obsługę  SIO,  mLegitymacji,  sprawuje  kontrolę  wypełniania  przez  dzieci

z obwodu szkoły obowiązku szkolnego oraz sporządza raporty i wydruki.

§ 10. Rodzic
1. Każdy rodzic ma możliwość kontroli  wyników w nauce i zachowaniu oraz frekwencji

swojego dziecka zawartych w e-dzienniku.

2. Rodzic  ma  możliwość  usprawiedliwienia  nieobecności  dziecka  w  szkole,  podając

uzasadnienie.

3. Rodzic  może  usprawiedliwić  nieobecność  dziecka  w  szkole  wyłącznie  poprzez

e-dziennik lub osobiście w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.

4. Rodzic  może  zwolnić  dziecko  z  zajęć  wyłącznie  poprzez  moduł  Wiadomości

w e-dzienniku lub osobiście.

5. Rodzic  ma  dostęp  do  informacji  dotyczących  zaplanowanych  sprawdzianów,

klasówek.

6. Rodzic  ma  możliwość  komunikowania  się  z  pracownikami  szkoły  poprzez  moduł

Wiadomości zawarty w e-dzienniku.

7. Dostęp do  e-dziennika  jest  możliwy  poprzez  indywidualne  konto  rodzica

w e-dzienniku.

8. Dostęp rodzica  do e-dziennika  jest  możliwy po udostępnieniu  wychowawcy  klasy

adresu e-mail rodzica, a następnie jego wprowadzeniu przez wychowawcę do Kartoteki

ucznia w sekcji Rodzina.

9. Dostęp do e-dziennika jest możliwy przez obojga rodziców pod warunkiem podania

odrębnego adresu poczty internetowej dla ojca i matki dziecka.

10. Każdy rodzic, posiadający więcej niż jedno dziecko w szkole, ma zagwarantowany

dostęp do informacji dotyczących wszystkich swoich dzieci z jednego indywidualnego

konta rodzica.

§ 11. Postępowanie w czasie awarii
1. Każda użytkownik e-dziennika, który stwierdzi problem z jego funkcjonowaniem  jest

zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi lub dyrektorowi.

W sytuacji  gdy korzystanie z e-dziennika nie jest  możliwe z przyczyn technicznych,

- 7 -



nauczyciel  prowadzący zajęcia ma obowiązek odnotowania tematów, frekwencji  oraz

osiągnięć  uczniów  w  formie  papierowej,  a  po  ustaniu  przyczyn  braku  dostępu,

niezwłocznie wprowadzić dane do e-dziennika.

2. Obowiązki administratora:

a) zgłoszenie usterki do firmy VULCAN,

b) powiadomienie dyrektora oraz nauczycieli o fakcie zaistnienia awarii.

§ 12. Postanowienia końcowe
a) dane osobowe uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły przetwarzane zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.

poz. 1182),

b) wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji powstałe na podstawie danych

z e-dziennika muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich

przez osoby nieupoważnione lub kradzież,

c)  wszystkie  poufne  dokumenty  i  materiały  utworzone  na  podstawie  danych

z e-dziennika,  po  ich  wykorzystaniu,  muszą  być  zniszczone  w  sposób

uniemożliwiający ich odczytanie,

d) wpisów w e-dzienniku dokonuje tylko osoba zatrudniona w szkole,

e) w  terminie  10  dni  od  dnia  zakończenia  roku  szkolnego  dane  zawarte

w e-dzienniku zapisuje się na informatycznym nośniku danych według stanu na dzień

zakończenia roku szkolnego w sposób zapewniający możliwość:

– sprawdzenia integralności danych stanowiących e-dziennik przez zastosowanie

podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września

2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262),

– weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,

– odczytania  danych  stanowiących  e-dziennik  w  okresie  przewidzianym  dla

przechowywania dzienników, o których mowa w § 3, 10–14, 19 i 21.

3. Regulamin  wchodzi  w  życie  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  z  dniem

określonym w zarządzeniu dyrektora.
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