
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BEŁCHATOWIE 

 

WYBRANE ROZDZIAŁY 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE 

 

1. RODZICE (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających 

możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr 

osobistych innych uczniów.  

2. Dostęp do konta RODZICA jest bezpłatny.  

3. RODZIC ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego 

dziennika. 

4. Istnieje również możliwość kontrolowania na jednym koncie przez jednego 

RODZICA/opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły.  

5. Dostęp RODZICÓW i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku 

elektroniczny jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą  

a DYREKTOREM SZKOŁY.  

6. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY może powiadomić wychowawcę o nieobecnościach 

swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI.  

7. RODZIC osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły 

 i nie udostępnia osobom nieupoważnionym.  

8. Nie należy zostawiać zalogowanego konta bez nadzoru. Po zakończeniu korzystania  

z e-dziennika należy się z wylogować ze swojego konta.  

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione osobom nieupoważnionym 

wskutek ujawnienia przez rodzica/opiekuna prawnego danych konta, bądź 

nieprawidłowe postępowanie użytkownika.   

 

 

 

 



ROZDZIAŁ XII 

UCZEŃ 

1. Adresy e-mail uczniów (które będą loginem do konta w dzienniku) podają  sami 

uczniowie, wypełniając specjalnie przygotowany dokument, który jest 

przechowywany w teczce wychowawcy.  

2. Dostęp do konta UCZNIA jest bezpłatny. 

3. UCZEŃ ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego 

dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY (opcje dziennika elektronicznego)  

i odpowiednich regulaminach dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto.  

4. UCZEŃ przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same 

prawa i obowiązki jak rodzic na swoim koncie.  

5. PEŁNOLETNI UCZEŃ może powiadomić wychowawcę o swojej nieobecności za 

pomocą WIADOMOŚCI.  

6. Nie należy zostawiać zalogowanego konta bez nadzoru. Po zakończeniu korzystania  

z e-dziennika należy się z wylogować ze swojego konta.   

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione osobom nieupoważnionym 

wskutek ujawnienia przez rodzica/opiekuna prawnego danych konta, bądź 

nieprawidłowe postępowanie użytkownika.  

 

 

 

UWAGA 

 Pełny tekst Regulaminu znajduje się w sekretariacie i  bibliotece szkoły. 

 


