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ROZDZIAŁ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, za pośrednictwem 
strony https://portallibrus.pl funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz 
usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. 
 
2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 
dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  
i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 
 
3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania  
i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania 
jest:  

 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 opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646).  

 Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000) 

 
4. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Jaworznie. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja 
obowiązków wynikających z:  

 Rozporządzenia 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 opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji . 

 
5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie ww. 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
 
6. Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, 
oceny śródroczne i roczne z zajęć obowiązkowych są wpisywane w dzienniku elektronicznym. 
 
7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym 
dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole. 
 
8. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych 
zajęciach z wychowawcą, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania  
i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 
 
9. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, 
które zamieszczone są w:  

 Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.  
 Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

10. Rodzic kontaktuje się poprzez moduł WIADOMOŚCI z nauczycielami 



od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600. LIBRUS służy do wymiany informacji 
dotyczących uczniów (postępów w nauce, zachowania, itp.) oraz klasy (wyjść klasowych 
i innych). Wiadomości powinny być krótkie i rzeczowe. Do omówienia kwestii wymagających 
szerszej analizy lub podjęcia decyzji uwzględniającej wiele aspektów należy wybierać 
telefoniczną lub osobistą formę kontaktu. 

 
ROZDZIAŁ 2. 

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 
 
1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które 

osobiście odpowiada. Obowiązkiem każdego użytkownika jest nieudostępnianie go 
nieupoważnionym osobom. 

 
2. System wymusza zmianę hasła co 30 dni. Hasło musi się składać, co najmniej z 8 znaków 
i być kombinacją liter małych i wielkich oraz przynajmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego.  
 
3. Użytkownik jest zobowiązany stosować  zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się 
loginem i hasłem do systemu. 
 
4. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę 
nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej 
sytuacji Administratora. 
 

ROZDZIAŁ 3. 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 
1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy moduł 
WIADOMOŚCI, dostępny w oknie startowym dziennika.  
 
2. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI jest równoznaczne 
z przyjęciem wiadomości treści komunikatu co potwierdzone zostaje automatycznie 
odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotacją potwierdzającą odczytanie 
wiadomości w systemie uważa się za równoważną dostarczeniu jej do rodzica/prawnego 
opiekuna ucznia. 
 
3. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami 
(zebrania, konsultacje, indywidualne spotkania z nauczycielami). 
 
4. W celu zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych należy, korzystając z modułu WIADOMOŚCI 
(wysłać informację do wychowawcy do godziny 16 00 dnia poprzedniego). W wiadomości 
musi być zawarta informacja, z której lekcji rodzic/prawny opiekun zwalnia ucznia, jak 
również, że bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. W sytuacjach 
wyjątkowych dopuszczalne jest zwolnienie ucznia na zasadach omówionych z wychowawcą 
klasy na zebraniach. 
 
5. W celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest 
skorzystać z modułu FREKWENCJA – e-Usprawiedliwienia. 
 



6. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, 
powinien wpisać odpowiednią treść uwagi do rodzica/prawnego opiekuna za pomocą 
modułu UWAGI wybierając odpowiednią kategorię. 
 
6. Moduł WIADOMOŚCI daje możliwość wysyłania informacji razem lub osobno: 

 Wszystkim uczniom w szkole.  
 Wszystkim rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły. 
 Wszystkim nauczycielom w szkole. 

Wysyłane wiadomości mogą zawierać załączniki. 
 

7. Nie usuwa się WIADOMOŚCI wysyłanych do uczniów i rodziców do końca danego roku 
szkolnego. 

 
ROZDZIAŁ 4. 

ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

 
1. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Administratora Dziennika Elektronicznego 
powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad 
funkcjonowania szkoły. 
 
2. Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy:  

 Zapoznać użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu.  
 Informacje o nowo utworzonych kontach Administrator Dziennika Elektronicznego ma 

obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas. 
 Administrator Dziennika Elektronicznego logując się na swoje konto, ma obowiązek 

używać „mocnych” haseł oraz zachować zasady bezpieczeństwa. 

 Administrator Dziennika Elektronicznego, ma obowiązek, co 30 dni zmieniać hasło.  

 Kontaktowanie się z obsługą techniczną firmy Librus w razie nieprawidłowego 
działania systemu i dokonywanie modyfikacji zgodnie z zaleceniami techników firmy 
Librus.   

 Pomoc nauczycielom i rodzicom w obsłudze dziennika elektronicznego. 
 
3. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie 
funkcjonowanie zajęć i szkoły, Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać 
wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły. 
 
4. Każdy zauważony i zgłoszony Administratorowi Dziennika Elektronicznego, przypadek 
naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej w celu podjęcia dalszych 
działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów). 
 
5. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Administrator Dziennika Elektronicznego ma 
obowiązek:  

 Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady. 
 W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą.  
 Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta i jeśli jest taka potrzeba 

przywrócić do prawidłowej zawartości.  
 Pomóc zmienić hasło logowania do konta pracowniczego. 



 
6. Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza 
Dyrektorem, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących 
przyczynić się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. 
 

ROZDZIAŁ 5.  
DYREKTOR SZKOŁY 

 
1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada 
Dyrektor Szkoły. 
 
2. Po 20 września Dyrektor sprawdza wypełnienie przez Administratora Dziennika 

Elektronicznego i wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do 
prawidłowego działania dziennika elektronicznego. 

 
3.   Dyrektor Szkoły jest zobowiązany:  

 Systematycznie sprawdzać statystyki logowań. 
 Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli. 
 Kontrolować realizację tematów i realizacji podstawy programowej. 
 Bezzwłocznie przekazywać uwagi do Administratora. 
 Generować odpowiednie statystyki np. zbiorcze dla nauczycieli, a następnie ich wynik 

i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych.  
 
4. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Szkoły powiadamia wszystkich 
nauczycieli szkoły za pomocą WIADOMOŚCI. 
 
5. Dyrektor Szkoły wyznacza Administratorów Dziennika Elektronicznego.  
 

 
ROZDZIAŁ 6. 

WYCHOWAWCA KLASY 
 
1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 
wychowawca klasy. Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
elektronicznego swojej klasy w zakresie opisanym w poniższym rozdziale. 
 
2. Wychowawca klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł DZIENNIK – Widok 
dziennika oraz Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do 
wydruku świadectw, wypełnia pozostałe pola wraz z numerami telefonów komórkowych 
rodziców. Wychowawca systematycznie uzupełnia i aktualizuje wpisy np.: o wycieczkach 
klasowych, ważnych wydarzeniach z życia klasy, kontaktach wychowawczych z rodzicami itp. 
3. Wychowawca klasy pierwszej do 20 września generuje pierwsze strony arkuszy ocen. 
 
4. Oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w WZO. 
 
5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, wychowawca klasy zgłasza ten fakt 
Administratorowi Dziennika Elektronicznego. Na podstawie takiej informacji. Administrator 
może przenieść go do innej klasy lub wykreślić z listy uczniów. 



6. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje wychowawca klasy 
wraz z Administratorem Dziennika Elektronicznego. 
 
7. Przed zebraniem z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika 
elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania  
w czasie spotkania z rodzicami. 
 
8. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie jest obecny na zebraniu, wychowawca klasy nie ma 
obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem 
dziennika elektronicznego. Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi w systemie dziennika elektronicznego jest równoznaczne z przekazaniem 
ww. informacji rodzicom przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się 
potwierdzania podpisem rodzica/opiekuna prawnego informacji o przewidywanych ocenach. 
 
9. Wychowawca klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, 
w której jest wychowawcą, poza przedmiotem którego uczy. 
 
10. Na początkowych zajęciach z wychowawcą nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady 
funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 
 
11. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać 
rodziców z Zasadami Korzystania z Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 7 
z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, fakt ten potwierdzić podpisem rodzica na 
specjalnej liście. 
 

ROZDZIAŁ 7. 
NAUCZYCIEL 

 
1. Każdy nauczyciel prowadzący jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne 
wpisywanie do dziennika elektronicznego:  

 Ocen cząstkowych.  
 Przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych .  
 Ocen śródrocznych i rocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad 

określonych w WZO.  
 Wpisywanie tematów zajęć. 
 Sprawdzanie frekwencji. 

2. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza 
i wpisuje obecności i nieobecności oraz temat lekcji. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne 
elementy np. oceny uzyskane przez uczniów, uwagi. 
 
3. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel ma obowiązek 
sprawdzić frekwencję i zapisać temat lekcji. 
 
4. Nauczyciel może korzystać z przygotowanego rozkładu materiału, który powinien dodać 
korzystając z zakładki Rozkłady materiału. 
5. Przed śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele są 
zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu śródrocznych/rocznych ocen w dzienniku 
elektronicznym. 



6. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje z tygodniowym wyprzedzeniem o każdej 
pracy klasowej wykorzystując do tego zakładkę Terminarz. 
 
7. Wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek planować swoje prace klasowe tak, by nie 
zostały naruszone zasady opisane w WZO. 
 
8. Dłuższe prace domowe, projekty, prace dodatkowe, itp. będą wpisywane wraz z opisem,  
w zakładce Zadania domowe. 
 
9. Nauczyciele nie mają obowiązku wpisywania w LIBRUS codziennych prac domowych, 
które podawane są uczniom do zeszytów lekcyjnych. 
 
10. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera, z którego loguje się do dziennika 
elektronicznego, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do niego. 
 
11. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność 
informacji o ostatniej wizycie w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po 
zalogowaniu się na swoje konto. 
 
12. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta. Nauczyciel 
ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie. 
Nauczyciel jest zobowiązany do niezapisywania swojego hasła dostępu na komputerach. 
 
13. Nauczyciel powinien dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie 
były widoczne dla osób trzecich. 
 
14. Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do dokonania odpowiednich 
wpisów w dzienniku elektronicznym. 

 
ROZDZIAŁ 8. 

RODZIC 
 
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. Wychowawca przekazuje rodzicowi login oraz hasło dostępu do dziennika. Fakt 
otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na 
specjalnie przygotowanym dokumencie, który jest przechowywany w dokumentacji 
wychowawcy klasy. 
 
3. Rodzic/prawny opiekun jest zapoznawany z Zasadami Korzystania z Dziennika 
Elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie 
w czasie zebrania z rodzicami. Fakt zapoznania się z regulaminem rodzic podpisuje osobiście 
na specjalnie przygotowanym dokumencie, który jest przechowywany w dokumentacji 
szkolnej. 
  



4. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma 
obowiązek nie udostępniania go innym nieupoważnionym osobom. Rodzic jest zobowiązany 
nie udostępniać dziecku loginu i hasła dostępu do swojego konta w dzienniku 
elektronicznym. 
 

ROZDZIAŁ 9. 
UCZEŃ 

 
1. Na początkowych lekcjach z wychowawcą uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela  
z Zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego. Każdy uczeń jest zobowiązany do 
odpowiedzialnego i właściwego korzystania z dziennika. 
 
2.Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same prawa, 
obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie. 
 
3. Każdy uczeń chroni dostępu do swojego konta. 
 

ROZDZIAŁ 10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszystkie tworzone dokumenty na podstawie danych z elektronicznego dziennika, mają 
być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież . 
 
2. Możliwość edycji danych ucznia mają: Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor 
Szkoły, Wychowawca Klasy. 
 
3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 

 
4. Szkoły mogą udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na 
zasadzie odrębnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym 
szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego. 
 
5. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się 
do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych. 
 
6. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego powinna być przechowywane 
w szkolnym archiwum. 


