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Jakie były cele dyrektora we wdrożeniu e-dziennika? 
Jakie problemy rozwiązał?

40%
Blisko

Usprawnienie pracy szkoły. Lepszy kontakt z rodzicami. Promocja szkoły. 
Nadążanie za rozwojem technologii w świecie.

Ułatwienie prowadzenia dokumentacji szkoły w przypadku kiedy szkoła dysponuje kilkoma 
budynkami w różnych lokalizacjach. Wyeliminowanie problemów z dostępem do dziennika 
w przypadku zajęć w grupach.

Odciążenie pracy sekretariatu szkoły, brak pomyłek w danych ucznia.

Usprawnienie nadzoru nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

Wprowadzenie nowych technologii do codziennej dokumentacji prowadzonej przez 
nauczyciela, udostępnienie rodzicom ( bez żadnych opłat) narzędzia umożliwiającego na bieżąco 
monitorowanie wyników osiąganych w szkole przez dziecko, budowanie wizerunku nowoczesnej 
szkoły, otwartej na nowości ułatwiające pracę, sprzyjające budowaniu konstruktywnej 
współpracy z rodzicami. Nie potwierdziły się obawy, że dziennik wpłynie na rezygnację rodziców 
z bezpośredniego kontaktu ze szkołą – stało się wręcz odwrotnie, rodzice znając oceny dziecka, 
szybciej decydują się na osobisty kontakt z nauczycielem.

Ułatwienie pracy wychowawcy, usprawnienie powtarzalnych czynności związanych 
z prowadzeniem dziennika.

Poprawa przepływu informacji między nauczycielami a rodzicami.

Częstszy kontakt z rodzicami uczniów.

Techniczne usprawnienie lekcji, zyskanie czasu na merytoryczną stronę zajęć, kontakt 
z rodzicami i uczniem, a także z pracownikami szkoły, możliwość pracy z dziennikiem 
w dowolnie wybranej porze, np. w czasie świąt lub ferii.

Zautomatyzowanie dziennika, łatwiejsze zliczanie danych.

Blisko 40% ankietowanych odpowiedziało, 
że powodem dla wdrożenia e-dziennika 
w szkole było usprawnienie komunikacji 
na linii szkoła-dziecko-rodzic.



Usprawnienie pracy nauczyciela i wychowawcy, przyspieszenie kontaktu z rodzicami, szybkie 
i regularne informowanie ich o ocenach i zachowaniu dziecka bez konieczności każdorazowej 
wizyty w szkole.

Oszczędność czasu. Szybki kontakt z rodzicem. Dziennik i świadectwa w jednym programie.

Śledzenie aktywności zainteresowania rodziców postępami w nauce swoich dzieci.

Bieżący nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przez nauczycieli.

Analiza systematyczności i jakości oceniania uczniów przez nauczycieli.

Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez taką formę kontaktu z rodzicami.

Ograniczenie papierowej biurokracji.

Łatwiejsza współpraca z rodzicami.

Oszczędność czasu, w każdej chwili dostęp do danych.

Usprawnienie dokumentowania procesu nauczania, ułatwienie sporządzania raportów 
i zestawień.

Chęć usprawnienia komunikacji z rodzicami, a właściwie przeniesienie jej “wagi” na rozmowę 
o uczniu, a nie informowanie o ocenach.

Możliwość uzyskania zbiorowych danych dla osób objętych pomocą psychologiczno- 
-pedagogiczną, uzyskanie zbiorowych danych na temat osób badanych w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

 Ułatwienie sobie życia :)

Optymalizacja pracy dydaktyczno- wychowawczej, efektywniejsze pełnienie dyżurów 
na przerwach, nie trzeba zanosić dziennika do pokoju nauczycielskiego, możliwość wglądu 
do dziennika w domu.

Możliwość wysyłania do rodziców informacji ułatwia i przyspiesza kontakt, nie rezygnują 
przy tym z bezpośrednich rozmów w szkole. Uczniowie znacząco się zdyscyplinowali, wiedząc, 
że rodzice mają na bieżąco wgląd do ich ocen i uwag.

Na początku praca z e- dziennikiem wydaje się bardzo trudna, ale szybko można się wdrożyć. 
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY!!!

 Jesteśmy (rada pedagogiczna) zadowoleni z e-dziennika.
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