Zarządzenie Nr 1/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie: wprowadzenia w Zespole dziennika elektronicznego
Na podstawie:
- § 21 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r. 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) zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 września 2019r. za zgodą Organu Prowadzącego Miasta Rybnika z dnia 26
sierpnia 2019r. wprowadzam w szkole internetowy „System kontroli frekwencji i postępów
w nauce” firmy Vulcan, zwany dalej dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę
prowadzenia w szkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
§ 2.
Z dniem 1 września 2019r. dokumentacja przebiegu nauczania działalności wychowawczej
i opiekuńczej w wersji dziennika elektronicznego dotyczy prowadzenia:
1. dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału klasowego dokumentującego przebieg
nauczania w każdym roku szkolnym;
2. dziennika działalności wychowawczej i opiekuńczej świetlicy szkolnej.
§ 3.
Wprowadzam w szkole:
1. „Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno– Przedszkolnym
nr 15 w Rybniku przez nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, w tym wychowawców i specjalistów do:
1. zapoznania się z „Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego” oraz stosowania
się do jego zapisów.
2. dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają w
sali bez nadzoru nauczyciela.
3.zobowiązuję wszystkich wychowawców do wprowadzenia w komputerach czasowych
wygaszaczy w celu zabezpieczenia danych przed osobą postronną.

§ 5.
Szkolenie rodziców w celu sprawnego korzystania z dostępu do osiągnięć własnego dziecka
oraz zaznajomienie z regulaminem obsługi programu musi nastąpić w pierwszym tygodniu
nauki.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
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