Zasady funkcjonowania Edziennika
w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni

1. W szkole, za pośrednictwem strony https://server.miasto.gdynia.pl/ed_miej/login.pl,
funkcjonuje elektroniczny dziennik.
2. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania
i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu
nauczania jest: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego
2002r. sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art.
23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
3. Na podstawie prawnej o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23 pkt
1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity:
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do
zbierania zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami
wynikającymi z: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 19 lutego
2002r sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz 1003).
4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni. Celem
przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 19 lutego 2002r sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r.Nr 107, poz 1003).
5. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację
zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
6. Każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły,
Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) posiada własne
konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.
7. Użytkownik jest zobowiązany stosować do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się
loginem i hasłem do systemu.
8. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Administrator
Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel,
Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje w tajemnicy.
9. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę
nieuprawnioną, użytkownicy: Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel,
Pracownik Sekretariatu powiadamiają Administrator Dziennika Elektronicznego
natomiast użytkownicy: Rodzic, Uczeń zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
wychowawcę klasy, który przekazuję tę informację do Administratora Dziennika
Elektronicznego .
10. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami
(wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami). Szkoła może, na

życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są
przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.
11. 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.
12. Instrukcja obsługi Edziennika znajduje się w systemie pomocy, który jest dostępny z
każdego konta.
13. Na początku roku szklonego rodzic otrzymuje od wychowawcy klasy login i hasło do
swojego i dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w
obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecności
na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.
14. Rodzic ma możliwością zmiany swojego loginu i hasła (wykorzystując otrzymane
wcześniej dane logowania), przejrzenia ocen cząstkowych oraz semestralnych i
końcowych dziecka, usprawiedliwiać nieobecności oraz zapoznawać się z uwagami i
informacjami od nauczycieli. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku
elektronicznym szkoły i ma obowiązek nie udostępniania go swojemu dziecku ani innym
nieupoważnionym osobom.
15. Na początkowych lekcjach z zajęć komputerowych uczniowie zapoznawani są przez
nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole oraz
przechodzą szkolenie z obsługi Edziennika.
16. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika
elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie
uniemożliwiający ich odczytanie
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