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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z późn. zm.). 

3. 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 opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

4.  Art. 23 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/bydgoszcz/ lub 
http://www.zsb.bydgoszcz.pl, funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz 
usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. 

2. Za niezawodnośd działania systemu, 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. Szczegółową 
odpowiedzialnośd regulują przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

3. Tematy zajęd, oceny cząstkowe, frekwencja, oceny śródroczne i roczne, uwagi o uczniach są 
wpisywane w dzienniku elektronicznym. 

4. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, 

przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole. 
6. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych 

godzinach wychowawczych, zapewnia się możliwośd zapoznania się ze sposobem działania  
i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

7. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które 
zamieszczone są w: 

1) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 
2) Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
 

 
§3 

Konta w dzienniku elektronicznym 

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

2. Loginem każdego użytkownika jest podany przez niego adres e-mail. 
3. Użytkownik jest zobowiązany stosowad się do zasad bezpieczeostwa w posługiwaniu się loginem 

i hasłem do systemu. 
4. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane lub wykradzione przez osobę 

nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła oraz do 
poinformowania o tym fakcie szkolnego administratora dziennika elektronicznego. 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bydgoszcz/
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5.  W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont, posiadające odpowiadające 
im uprawnienia: 

1) Administrator Vulcan Service; 
2) szkolny administrator dziennika elektronicznego; 
3) Dyrektor Szkoły; 
4) wychowawca klasy; 
5) nauczyciel; 
6) sekretarka; 
7) pedagog; 
8) gośd; 
9) operator księgi zastępstw (przepisy RODO obejmujące tajemnicę nieobecności nauczyciela); 
10) kierownik świetlicy; 
11) rodzic; 
12) uczeo. 
6. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznad się z informacjami zawartymi w zakładce Pomoc. 
7. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz 

administratorskich mogą zostad zmienione przez szkolnego administratora dziennika 
elektronicznego oraz Administratora Vulcan Service. Aktualna lista uprawnieo publikowana jest 
w dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz szkolnego 
administratora dziennika elektronicznego. 

 

§4 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy poczta elektroniczna. 
2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim. 
3. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów oraz zwalnianie ich z zajęd odbywa się na podstawie 

dokumentu w formie papierowej. Osoba mająca uprawnienia do usprawiedliwienia 
nieobecności lub zwolnienia ucznia z zajęd odnotowuje to w dzienniku elektronicznym. 

4. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania z 
rodzicami, kontakt telefoniczny, indywidualne spotkania z nauczycielami, kontakt listowny) 
dokumentowane w formie papierowej. 

 

§5 

Administrator dziennika elektronicznego 
1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest szkolny 

administrator dziennika elektronicznego wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
2. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie 

funkcjonowanie zajęd i samej placówki szkolny administrator dziennika elektronicznego może 
dokonad wyłącznie po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. Szkolny administrator dziennika elektronicznego przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz  
w trakcie jego trwania uzupełnia i aktualizuje plany lekcji poszczególnych klas. 

4. Szkolny administrator dziennika elektronicznego jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania  
i nanoszenia zaistniałych zmian oraz korygowania błędów zgłoszonych przez nauczycieli  
i wychowawców (np. w planie lekcji, przydziale grup itp.). 

5. Szkolny administrator dziennika elektronicznego jest zobowiązany do wykonywania raz na 
tydzieo archiwizacji danych z dziennika elektronicznego. 

6. Każdy zauważony i zgłoszony administratorowi dziennika elektronicznego przypadek naruszenia 
bezpieczeostwa ma byd zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działao. 

 

§6 
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Dyrektor Szkoły 
1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor 

Szkoły lub wicedyrektor. 
2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany: 
1) systematycznie sprawdzad statystyki logowao; 
2) kontrolowad poprawnośd, systematycznośd, rzetelnośd itp. dokonywanych wpisów tematów, 

ocen i frekwencji przez nauczycieli. 
3. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Szkoły powiadamia nauczycieli szkoły. 
 

§7 

Wychowawca 
1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca. 
2. Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonad korekty 

w zapisie dziennika elektronicznego, za których wprowadzenie bezpośrednio odpowiada. 
3. Oceny zachowania wpisuje wychowawca jako oceny klasyfikacyjne oraz oceny roczne według 

zasad określonych w WZO. 
4. Wychowawca przegląda frekwencję za poprzedni tydzieo i dokonuje odpowiednich zmian, np.: 

usprawiedliwieo. 
5. Przed zebraniami z rodzicami wychowawcy mogą drukowad z systemu dziennika elektronicznego 

zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania  
z rodzicami. 

6. Zabrania się wychowawcy edytowania ocen z innych przedmiotów w swojej klasie, poza 
przedmiotem, którego uczy. 

7. Na początku roku szkolnego w klasie pierwszej wychowawca wyjaśnia uczniom zasady 
funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 

8. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca ma obowiązek osobiście zebrad adresy poczty 
internetowej rodziców uczniów. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym, jak 
korzystad z dziennika elektronicznego i wskazuje, gdzie i jak można uzyskad pomoc w jego 
obsłudze (https://uonetplus.vulcan.net.pl/bydgoszcz/- po zalogowaniu się na swoje konto). 

 

§8 

Nauczyciel 
1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika 

elektronicznego: 
1) tematów lekcji lub innych zajęd i wydarzeo; 
2) frekwencji; 
3) ocen cząstkowych; 
4) przewidywanych ocen rocznych; 
5) ocen śródrocznych i rocznych; 
6) informacji o pracach klasowych; 
7) uwag i informacji o uczniach. 
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek wpisywania ocen według zasad określonych  

w Wewnątrzszkolnych i Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Każda ocena musi mied 
przydzieloną kategorię, opis, wagę. 

3. Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając ocenę lub nieobecnośd, powinien jak najszybciej 
dokonad korekty. W przypadku braku możliwości dokonania korekty, należy niezwłocznie 
powiadomid administratora. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych 
według przepisów obowiązujących w szkole. 

5. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same 
konsekwencje, jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji. 



4 
 

6. W razie zauważenia naruszenia zasad bezpieczeostwa, nauczyciel powinien niezwłocznie 
zawiadomid o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego. 

7. Nauczyciel powinien dbad, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były 
widoczne dla osób trzecich. 

8. Jeżeli nauczyciel chce zwolnid ucznia z zajęd np. z powodu udziału w zawodach sportowych,  
w konkursie itp., powinien o tym fakcie poinformowad  wychowawcę klasy. 

9. Nauczyciel ma obowiązek umieszczad informacje w zakładce Sprawdziany o każdej pracy 
klasowej na warunkach określonych w WZO. 

10. Na podstawie ww. informacji wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak planowad prace 
pisemne, aby nie zostały naruszone zasady opisane w WZO. 

11. Jeżeli nauczyciel dostaje klasę pod opiekę na inne zajęcia niż lekcje, np. wycieczkę, wyjście do 
kina, udział w uroczystości szkolnej, dodaje w module lekcyjnym nie lekcję lecz wydarzenie 
odpowiednie do zaistniałej sytuacji, wpisuje odpowiedni temat oraz frekwencję. 

12. Nauczyciel, który nie przeprowadził lekcji, ponieważ klasa pod opieką innego nauczyciela udała 
się na inne zajęcia, np. wycieczkę, wyjście do kina, udział w uroczystości szkolnej, nie dokonuje w 
dzienniku żadnych wpisów. 

 

§9 

Rodzice 
1. Rodzice mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające 

podgląd frekwencji, uwag oraz postępów edukacyjnych ucznia w sposób zapewniający ochronę 
dóbr osobistych innych uczniów. 

2. Na początku roku szkolnego w klasie pierwszej rodzic przekazuje wychowawcy adres e-mail, 
który jest loginem do systemu. 

3. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym i ma obowiązek 
nieudostępniania go innym nieupoważnionym osobom. 

4. Jeżeli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic może zgłosid ten fakt 
wychowawcy klasy. 

 

§10 

Uczniowie 
1. Na początkowych lekcjach z wychowawcą uczniowie zostają zapoznani przez nauczyciela  

z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.  
 

§11 

Postępowanie w czasie awarii 
1. Każda osoba korzystająca z dziennika elektronicznego, która stwierdzi problem  

z funkcjonowaniem dziennika, niezwłocznie zgłasza ten fakt szkolnemu administratorowi 
dziennika elektronicznego lub Dyrektorowi Szkoły. W żadnym przypadku nie wolno podejmowad 
samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywad do naprawienia osób do tego niewyznaczonych. 

2. O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy szkolny administrator dziennika 
elektronicznego powinien powiadomid Dyrektora Szkoły. 

3. Jeśli z powodów technicznych szkolny administrator dziennika elektronicznego nie ma 
możliwości usunięcia niesprawności, powinien niezwłocznie powiadomid o tym fakcie Dyrektora 
Szkoły. 

4. Jeśli sytuacja tego wymaga, administrator dziennika elektronicznego lub Dyrektor Szkoły 
niezwłocznie kontaktuje się z firmą dostarczającą oprogramowanie dziennika. 

5. W sytuacjach awaryjnych nauczyciele mają obowiązek odnotowania tematów, frekwencji oraz 
osiągnięd uczniów w swoich notesach. Po usunięciu awarii nauczyciele niezwłocznie 
wprowadzają dane do systemu ze swoich notatek. 
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§12 

Postanowienia koocowe 
1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, muszą byd przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez 
osoby nieupoważnione, ich zniszczenie lub kradzież. 

2. Możliwośd edycji danych ucznia mają: szkolny administrator dziennika elektronicznego, Dyrektor 
Szkoły, wicedyrektor, wychowawca oraz upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik 
sekretariatu. 

3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 
4. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyd w sposób jednoznacznie 
uniemożliwiający ich odczytanie. 

5. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego: wydruki, płyty CD lub DVD z danymi 
powinny byd przechowywane w szkolnym archiwum. 

6. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu przyjmuje go w drodze uchwały. 

7. Nowelizację regulaminu wprowadza się w drodze uchwały. 

8. Nowelizacja regulaminu może polegad na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 

zapisów. 

9. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie 

Pedagogicznej projekt tekstu jednolitego. 

10. Rada Pedagogiczna przyjmuje w drodze uchwały tekst jednolity. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w obecnym brzmieniu został uchwalony przez 

Radę Pedagogiczną 30.08.2019 i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 


