
Szkolny Dziennik Internetowy

Instrukcja dla rodziców

5.1 Informacje

W zakładce „Informacje” mamy podane dane osobowe ucznia.

5.2 Oceny

W zakładce „Oceny” rodzic  posiada możliwość przeglądania wszystkich ocen ze wszystkich 

przedmiotów z podziałem na: prace klasowe, kartkówki i sprawdziany, odpowiedzi, prace domowe 

oraz inne.

5.3 Nieobecności

W zakładce „Nieobecności” rodzic posiada możliwość przeglądania dat nieobecności z 

podziałem na godziny usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione.

5.4 Uwagi

W zakładce „Uwagi” rodzic ma możliwość przeglądania uwag wraz z datami ich wystawienia i 

informacją przez jakiego nauczyciela została ona wystawiona.

5.5 Ogłoszenia

W zakładce „Ogłoszenia” rodzic posiada możliwość przeglądania aktualnych ogłoszeń.

5.6 Nauczyciele

W zakładce tej wyświetlane są dane o nauczycielach uczących danego ucznia.

5.7 Uczniowie



W zakładce tej rodzic może zapoznać sie z listą uczniów uczęszczających do klasy.

5.8 Zmień semestr

W zakładce „Zmień semestr” rodzic posiada możliwość zmiany semestru na inny.

5.9 Zmiana hasła

W zakładce „Zmiana hasła” mamy możliwość zmiany hasła logowania na swoje konto. 

Najpierw należy podać stare hasło i wpisać dwa razy nowe hasło. Hasło musi zawierać 8 znaków i 

składać sie z małych i wielkich liter, oraz z liczb lub znaków specjalnych. Hasło należy zmieniać co 

30 dni.

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu dziennika internetowego.

1. Hasło logowania do dziennika internetowego rodzic  ma obowiązek zmieniać co 30 dni. 

Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych , a jego długość 

powinna wynosić 8 znaków. 

2. Identyfikator rodzica  nie podlega  zmianie i nie może być przydzielony innej osobie.

3. Rodzic  nie może podawać swojego hasła innej osobie.

4. Rodzic  ma obowiązek tak  stosować dziennik internetowy aby uniemożliwić innym 

osobom dostęp do danych osobowych znajdujących się w dzienniku internetowym.

5. W przypadku opuszczenia stanowiska pracy, lub zakończeniu pracy  z dziennikiem 

internetowym rodzic  ma obowiązek wylogować się.
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