
REGULAMIN   FUNKCJONOWANIA 

DZIENNIKA   ELEKTRONICZNEGO 

W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH 

(rozdziały dotyczące rodziców i uczniów) 

 

ROZDZIAŁ X.  Rodzice – prawni opiekunowie  

 

52. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego zapewniające podgląd frekwencji i postępów edukacyjnych ucznia oraz 

dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr 

osobistych innych uczniów. 

53. Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje login i hasło do swojego oraz dziecka konta. Fakt 

otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na 

odpowiednim dokumencie.(ZAŁĄCZNIK NR 1) W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic 

ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym. 

54. Rodzic w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła 

konta swojego dziecka. 

55. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, 

dostępnymi w POMOCY po zalogowaniu się na swoim koncie.  

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

dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz 

hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.   

57. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest 

określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a Dyrektorem Szkoły. 

58. Rodzic może usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą  dziennika 

elektronicznego.  

59. Rodzic może zwolnić  ucznia z zajęć lekcyjnych tylko w bieżącym dniu szkolnym .  Rodzic jest 

zobowiązany do zawiadomienia telefonicznego wychowawcy ( np. poprzez sekretariat) ,że 

przesłał zwolnienie dotyczące bieżącego dnia. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w 

dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani 

innym nieupoważnionym osobom. 

60. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się 

według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania. Może również o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI 

Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.  

 



ROZDZIAŁ XI.  Uczeń 

61. Na początkowych lekcjach z Informatyki  uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela 

z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 

62. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen 

w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na 

swoim koncie www.synergia.librus.pl, 

63. Dla ucznia, któremu przyznano indywidualny tok nauczania lub okres specjalnej edukacji 

mającej na celu przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę, 

przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy. 

64. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same prawa, 

obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie. 


