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ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 89 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W POZNANIU 

 

1. Regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego dostępne są na 
stronie www.dziennik.librus.pl. 

2. Korzystanie z elektronicznego dziennika jest bezpłatne. 
3. 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. 

4. Rodzic/prawny opiekun otrzymuje login i hasło do konta swojego oraz konta dziecka. Fakt 
otrzymania tych uprawnień rodzic potwierdza osobiście podpisem w obecności wychowawcy 
na odpowiednim dokumencie. 

5. Rodzic/prawny opiekun w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma 
możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka. 

6. Rodzic/prawny opiekun ma dostęp do modułów:  WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA I TERMINARZ, 
OCENY I FREKWENCJA. 

7. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem w obecności wychowawcy klasy fakt zapoznania 
się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

8. Standardowo wydaje się dla rodzica/prawnego opiekuna jeden login oraz hasło. Istnieje 
możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła także dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest 
określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a Dyrektorem Szkoły. 

10. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym 
szkoły i ponosi odpowiedzialność za udostępnianie go innym osobom. 

11. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do regularnego korzystania z dziennika 
elektronicznego, a w szczególności z modułów: WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA I TERMINARZ, 
OCENY I FREKWENCJA. Zapewni to posiadanie aktualnych informacji nt. dziecka oraz wydarzeń 
w klasie i szkole. 

12. Oceny cząstkowe, informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu i oceną 
naganną zachowania, przewidywane oceny klasyfikacyjne i zachowania oraz oceny 
semestralne i końcoworoczne będą dostępne w module OCENY.  

13. W dzienniku elektronicznym do przekazywania informacji służą moduły: OGŁOSZENIA, 
TERMINARZ, FREKWENCJA, OCENY. 

14. Komunikacja pomiędzy pracownikami SP nr 89 w Poznaniu a rodzicami nie odbywa się w czasie 
wolnym od pracy, w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni świąteczne  i wolne od zajęć 
dydaktycznych. 

15. Moduł WIADOMOŚCI służy do usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole oraz do 
wymiany krótkich rzeczowych informacji między rodzicem a nauczycielem. W uzasadnionych 
przypadkach nauczyciel może odpowiedzieć rodzicowi na zadane pytanie oraz korzystając z tej 
formy komunikacji ustalić termin spotkania celem wyjaśnienia problemu. 
 

http://www.dziennik.librus.pl/

