PROCEDURA
WYRAŻENIE ZGODY ORGANU PROWADZĄCEGO NA PROWADZENIE DZIENNIKÓW
WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
1.ZASADY OGÓLNE
Zasady prowadzenia dzienników opisane są w rozporządzeniu 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. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zm.).
Dzienniki mogą być prowadzone:
1) tylko w formie papierowej,
2) jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej,
3) wyłącznie w formie elektronicznej (zw. dziennikami elektronicznymi).
Prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej wymaga zgody organu
prowadzącego, która wydawana jest na wniosek dyrektora jednostki (zgoda obowiązuje od
początku roku szkolnego).
2. WNIOSEK
Wniosek może dotyczyć jednego lub kilku dzienników wymienionych w §2, §7, §8a-§11a,
§18 §20 ww. rozporządzenia. Jednostki mogą prowadzić dzienniki wyłącznie w formie
elektronicznej określone w poniższej tabeli:
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Typ jednostki/§ rozporządzenia
przedszkole
szkoła podstawowa
pozostałe szkoły
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Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię rady pedagogicznej oraz pozytywną opinię
rady rodziców lub rady szkoły, w zależności od tego która z nich funkcjonuje w jednostce.
Termin złożenia wniosku- do 31 maja danego roku szkolnego.
3.WYMAGANIA ORGANU PROWADZĄCEGO
Wymagania muszą być spełnione w odniesieniu do:
1) każdego z dzienników wyszczególnionych we wniosku,
2) każdego roku szkolnego, w którym prowadzone będą dzienniki wyszczególnione we
wniosku.
Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) spełnienia warunków wynikających z ww. rozporządzenia określonych w § 20a ust.3-5
oraz w §20b,
2) wcześniejszego prowadzenia dziennika elektronicznego jednocześnie z dziennikiem
w formie papierowej przez co najmniej jeden rok szkolny,
3) zapewnienia każdemu nauczycielowi dostępu do dziennika elektronicznego w czasie i
miejscu pracy prowadzonych przez niego zajęć w taki sposób, aby możliwe było wpisywanie
tematu zajęć, obecności i ocen na bieżąco,
4) opracowania zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz odpowiednich
instrukcji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych i ciągłości dostępu do nich,
a w szczególności opracowania procedur:
a) zakładania kont użytkowników oraz przekazywania im haseł i technicznych narzędzi
uwierzytelniania się w sposób zapewniający sprawdzenie tożsamości użytkownika, jego

uprawnień do otrzymania dostępu oraz poufności danych dostępowych,
b) dostępu dla poszczególnych kategorii użytkowników, w tym organu prowadzącego i
organu nadzoru pedagogicznego,
c) przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, a w tym:
- wydawania przez dyrektora jako administratora danych osobowych uczniów, upoważnień
do przetwarzania danych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły,
- powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, o ile taka
sytuacja ma miejsce, a w tym:
- dokumentowania aktów dostępu do danych przez pracowników podmiotu przetwarzającego,
- przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa aplikacji oraz kontroli w miejscu przetwarzania
danych,
5) tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także
sprawdzania możliwości ich odczytania oraz odtworzenia bazy w razie awarii,
6) tworzenia archiwalnych kopii dzienników lekcyjnych,
7) opracowania, a także poinformowania rodziców o zasadach udostępniania im informacji
dotyczących ich dziecka zawartych w dzienniku elektronicznym, także w przypadku
korzystania z dostępu zdalnego, jeżeli taki funkcjonuje,
8) zapewnienia rodzicom dostępu do zawartych w dzienniku elektronicznym informacji
dotyczących ich dziecka bez konieczności wnoszenia przez rodziców dodatkowych opłat.
4. ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIENNIKÓW WYŁĄCZNIE W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
Wydana zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestaną być spełniane wszystkie
wymagania od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji jednostka musi
zaprzestać prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
Dyrektor jednostki może również z innych ważnych powodów podjąć decyzję o zaprzestaniu
prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej. Jednostka, która zaprzestanie
prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, zobowiązana jest niezwłocznie
powiadomić o tym organ prowadzący

