REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO
w II LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana
Batorego
dla uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów)
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ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 1 Postanowienia ogólne
1. Dokument ten określa zasady korzystania z dziennika
elektronicznego (zwanego dalej Systemem) w II LO z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (zwanym
dalej Szkołą) dla uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów)(zwanych dalej Użytkownikami).
2. Od roku szkolnego 2017/2018 głównym dokumentem przebiegu
nauczania jest dziennik elektroniczny.
3. System dostarczany jest przez firmę Vulcan, na podstawie
umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego
przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej System.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzór i prowadzenie Systemu
w Szkole jest upoważniony do tego pracownik Szkoły (zwany
dalej Administratorem).
Artykuł 2 Podstawy prawne
1. Podstawą prawną funkcjonowania Systemu, przechowywania
i przetwarzania w nim danych Użytkowników oraz
dokumentowania przebiegu nauczania są: Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002r.
w 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 2003r. Nr 107,
poz. 1003). Art. 23 pkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.).
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2. Na podstawie prawnej o przechowywaniu i przetwarzaniu
danych osobowych: Art. 23 ptk 1 ust. 2 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Dyrektor
Szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w 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 2003r. Nr 107, poz. 1003).
3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła. Celem
przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków
wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w 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 2003r. Nr 107, poz. 1003).
4. Każdy Użytkownik po zalogowaniu się na swoim koncie ma
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie danych:
a) Informacji identyfikujących osobę (danego ucznia – swoje
dziecko)
b) Informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004r.
5. Regulamin korzystania z Systemu został opracowany na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w 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 2003r. Nr 107, poz. 1003 ze zm.)
6. Na podstawie powyższych Rozporządzeń oceny cząstkowe,
frekwencja, tematy zajęć, oceny semestralne i roczne oraz
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wszelkie informacje o postępach w nauce są wpisywane do
Systemu.

Artykuł 3 Konta w Systemie
1. Każdy Użytkownik posiada własne konto w Systemie, za które
osobiście odpowiada.
2. Konta zakładane są przez Administratora Systemu.
3. Aby uzyskać dostęp do Systemu Użytkownik zobowiązany jest
do dostarczenia Administratorowi potrzebnych danych, tj.
adresu mailowego oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu
się z treścią niniejszego dokumentu.
4. Dostęp do Systemu uzyskuje się poprzez stronę internetową
uonetplus.vulcan.net.pl/warszawasrodmiescie/003180
5. Loginem jest podany przez Użytkownika adres mailowy.
6. O każdej zmianie adresu mailowego Użytkownik zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić Administratora.
7. Hasło przypisane do konta ustala jedynie Użytkownik i jest on
zobowiązany do jego ochrony oraz nieudostępniania osobom
postronnym.
8. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono
odczytane lub wykradzione przez osobę nieuprawnioną,
Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
Administratora.
9. Dane Administratora opublikowane są na stronie internetowej
Szkoły.
Artykuł 4 Przekazywanie informacji w Systemie
1. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie mają własne,
niezależne od siebie konta w Systemie.
2. System zapewnia ochronę danych osobowych innych
Użytkowników, poprzez udostępnienie Użytkownikom jedynie
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własnych danych osobowych oraz informacji o postępach
w nauce.
3. W Systemie Użytkownik ma dostęp do następujących danych:
a) Ocen
b) Frekwencji
c) Uwag i osiągnięć
d) Wiadomości
e) Danych ucznia
f) Planu zajęć
g) Tematów lekcji
h) Informacji o nauczycielach uczących
i) Sprawdzianach
j) Zadaniach domowych
4. Korzystanie z wymienionych w ust. 3 uprawnień jest bezpłatne.
5. Zakładka „Wiadomości” służy do wysyłania wiadomości do
nauczycieli i pracowników Szkoły, w tym Administratora.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wysyłaną
w komunikatach treść.
7. Sytuację naruszenia dóbr osobistych adresata poprzez treść
wysyłanego komunikatu regulują odrębne przepisy prawa
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. System nie jest formą składania oficjalnych podań papierowych,
które regulują przepisy dotyczące szkolnej dokumentacji.
9. Poprzez System nie można dokonać usprawiedliwienia
nieobecności ucznia.
10.
Za pomocą „Wiadomości” można powiadamiać
Użytkowników o zebraniach z Rodzicami oraz wydarzeniach
klasowych oraz szkolnych.
11.
Tryb zapowiadania zadań bądź sprawdzianów reguluje
Statut Szkoły.
12.
Wszystkie informacje dotyczące korzystania z Systemu
umieszczone są w zakładce „POMOC” oraz na stronie Szkoły.
Artykuł 5 Odpowiedzialność prawna
1. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego i bezpiecznego
korzystania z Systemu.
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2. W
przypadku
złamania
przez
Użytkownika
zasad
umieszczonych w art. 3 ust. 1, 7, 8 Użytkownik nie może
wyciągać konsekwencji prawnych w stosunku do Szkoły oraz
firmy Vulcan.

Rozdział 2 Przepisy przejściowe
1. Oświadczenia o woli korzystania z dziennika elektronicznego,
podpisane przed rokiem szkolnym 2014/2015 zachowują
ważność, o ile Użytkownik nie wycofa pisemnie swojej decyzji.
Rozdział 3 Przepisy końcowe
1. Dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania go na
stronie Szkoły.
2. Dokument traci moc obowiązującą z chwilą uchylenia go przez
Dyrektora Szkoły.
3. W sprawach spornych powstałych w wyniku korzystania
z Systemu rozstrzygać będą właściwe dla danych podmiotów
Sądy powszechne.

Załączniki:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z
Dziennika elektronicznego w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stefana Batorego dla uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów).
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