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DZIENNIK ELEKTRONICZNY W PRAWIE OŚWIATOWYM: 

Podstawa prawna:  

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze 

zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w spawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, ostatnia zmiana Dz.U. z 

2015r., poz. 1250). 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Od 1 września 2016 r. dzienniki zajęć i dzienniki lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 2  

w Kostrzynie nad Odrą, w których dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym 

dla poszczególnych oddziałów, będą prowadzone w formie elektronicznej zwanej dalej 

"dziennikiem elektronicznym". 

2. Dziennik elektroniczny prowadzony jest w ramach aplikacji SAD (System Administracji 

Dydaktycznej) firmy KGK Pro S.C., Kazimierz Krzywicki, Krzysztof Odwrot). 

3. Wszystkie osoby korzystające z platformy SAD automatycznie wyrażają zgodę na gromadzenie  

i przechowywanie danych pozwalających na identyfikację użytkownika w systemie. 

Użytkownik korzystający z platformy SAD wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików 

COOKIE na swoim komputerze w celu przechowywania konfiguracji platformy SAD  

i identyfikacji użytkownika. 

4. Zakazuje się użytkowania platformy SAD niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności  

z działaniem, które mogłoby spowodować niestabilną pracę platformy SAD. 

5. Osoby, którym udzielono dostęp do platformy SAD ponoszą pełną odpowiedzialność za 

odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie indywidualnych haseł dostępowych do 

platformy SAD i nie udostępniają ich osobom trzecim. 

6. Osoby, którym udzielono dostęp do platformy SAD ponoszą pełną odpowiedzialność za 

działanie złośliwego oprogramowania pracującego na urządzeniu dostępowym do platformy 

SAD (np. komputer PC), które mogłoby spowodować niepoprawną pracę platformy SAD i/lub 

ujawnienie haseł, bądź innych danych osobom niepowołanym. 

7. Osoby, którym udzielono dostęp do platformy SAD zobowiązane są do szczególnej ochrony, 

nieudostępniania innym osobom loginów haseł dostępu do dziennika elektronicznego oraz 

taką pracę, która uniemożliwia dostęp do zasobów dziennika elektronicznego osobom 

postronnym. Zaleca się również okresową zmianę hasła dostępu, o ile sama aplikacja nie 

będzie wymuszała jego zmiany. 

8. Wgląd do dziennika elektronicznego poprzez konto nauczyciela mogą mieć uczniowie  

i rodzice (prawni opiekunowie) tylko i wyłącznie w obecności danego nauczyciela  

i dotyczącym wyłącznie zainteresowanego. 

9. Inne osoby niż nauczyciele, rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach, wynikających  

z odrębnych przepisów mogą uzyskać dostęp do zasobów dziennika elektronicznego tylko  
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i wyłącznie za zgodą dyrektora w miejscu i zakresie przez niego ustalonym w jego obecności 

lub innej wskazanej przez niego osoby. 

10. Dane osobowe zawarte w dzienniku lekcyjnym podlegają ochronie prawnej wynikającej 

między innymi z przepisów o ochronie danych osobowych. Stworzenie nieuprawnionej 

możliwości dostępu do dziennika elektronicznego osobom postronnym, nieprzestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa, itp. podlega karom wynikającym z przepisów prawa, w tym kodeksu 

karnego. 

11. W przypadku trudności z działaniem aplikacji dziennika elektronicznego, błędów lub innych 

sytuacji szczególnych użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z dyrektorem 

lub szkolnym administratorem sieci informatycznej. 

 

 Rozdział II 

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego 

 

1. Dziennik elektroniczny SAD jest Systemem umożliwiającym: 

a. podgląd ocen cząstkowych, rocznych, końcowych, a także ocen proponowanych, 

b. podgląd planu zajęć, 

c. podgląd frekwencji, 

d. podgląd uwag i pochwał, 

e. podgląd form i terminów weryfikacji wiedzy wprowadzonych do Systemu przez 

kadrę pedagogiczną szkoły, 

f. podgląd statystyk, 

g. komunikowanie się z kadrą pedagogiczną szkoły. 

 

2. Administratorem Systemu jest osoba wskazana i wyznaczona przez Dyrektora szkoły, jako 

Administrator dziennika elektronicznego. W przypadku problemów z użytkowaniem 

dziennika, należy kontaktować się z tą osobą. 

 

3. Każdy Uczeń/Rodzic/Opiekun prawny ucznia – zwany dalej: Użytkownikiem, na początku 

roku szkolnego, otrzymuje nazwę użytkownika (login) do konta własnego i/lub konta 

swojego podopiecznego, po przekazaniu Administratorowi dziennika elektronicznego 

właściwego i poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Przekazanie prawidłowego 

adresu e-mail jest warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do Systemu. 

 

4. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego, indywidualnego hasła dostępu do 

swojego konta. Hasło musi składać się z co najmniej dziewięciu znaków oraz zawierać 

kombinację liter i cyfr. Ważność hasła wynosi 30 dni. Po tym okresie, hasło ze względów 

bezpieczeństwa należy zmienić na inne niż pierwotnie ustanowione. 

 

5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony ww. hasła do swojego konta przed osobami 

postronnymi i nieupoważnionymi. W przypadku ujawnienia hasła przez osoby niepowołane, 

użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany swojego hasła w Systemie  

i poinformowania o tym fakcie Administratora Systemu. 
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6. Odzyskanie dostępu do konta, w przypadku zagubienia hasła, jest możliwe jedynie przy 

pomocy nazwy użytkownika i zarejestrowanego w Systemie SAD prawidłowego adresu e-mail 

(o których mowa w pkt.4). Odzyskanie hasła możliwe jest jedynie poprzez wygenerowanie 

przez System nowego hasła dla Użytkownika. System ze względów bezpieczeństwa nie 

przechowuje jawnie haseł użytkowników i nie ma żadnej możliwości odzyskania pierwotnie 

ustanowionego hasła. 

 

7. Użytkownik ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika 

elektronicznego, a w przypadku problemów skontaktować się z Administratorem Systemu. 

 

8. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek systematycznej kontroli postępów w nauce swojego 

podopiecznego oraz usprawiedliwiania nieobecności podopiecznego na zajęciach w szkole, w 

terminach określonych w statucie Szkoły. 

 

9. Administrator Systemu oraz firma nadzorująca i tworząca dziennik elektroniczny, nie ponoszą 

żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania, przerw w dostępie do 

dziennika elektronicznego, ewentualnych szkód majątkowych oraz jakichkolwiek innych szkód 

wynikłych z działania ww. systemu – SAD. 

 

10. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez 

Administratora, bez podania przyczyny. Regulamin dostępny będzie na bieżąco na stronie 

internetowej szkoły, na co Użytkownik wyraża zgodę. 

 

11. Użytkownik akceptuje rejestrowanie jego adresu IP, danych służących do jego identyfikacji, 

wszystkich jego działań oraz zmian w Systemie dziennika elektronicznego SAD. 

 

12. Zakazane są jakiekolwiek próby destabilizacji działania Systemu oraz działania na szkodę 

szkoły, bądź firmy nadzorującej pracę dziennika elektronicznego, pod rygorem braku dostępu 

do Systemu oraz zawiadomienia o zaistniałej sytuacji właściwych organów ścigania, łącznie z 

przekazaniem ww. zarejestrowanych działań Użytkownika. 

 

13. Użytkownik dziennika elektronicznego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

obowiązującego prawa i postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

14. Użytkownik oświadcza, że rozumie i w pełni akceptuje Regulamin korzystania z dziennika 

elektronicznego SAD pod rygorem brak dostępu do Systemu. 

 

15. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2016 roku. 

 

16. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez: 

Radę Rodziców w dniu 7 września 2016 r. 

Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2016r. 

 


