
Referencje
Oceny rodziców biorących udział w ankiecie 
dotyczącej UONET+

95%
Prawie

92%
Prawie

Uważam, że funkcjonowanie dziennika to bardzo fajna sprawa i nie wyobrażam sobie, 
aby miało go zabraknąć. Dzięki niemu jestem na bieżąco nie tylko z ocenami dziecka, 
ale również z zadaniami, tematami lekcji i sprawdzianami.

Jestem bardzo zadowolona z e-dziennika, ponieważ mam szybki i łatwy dostęp do ocen 
i frekwencji dziecka. Myślę, że dziennik działa na 5 z plusem.

Pozytywnie jak najbardziej.

Jest to bardzo przydatna strona, z wielką chęcią zaglądam, sprawdzając oceny dziecka. 
Znacznie ułatwia to kontrolę nad nauką.

Bez zarzutu, dzięki bieżącym wpisom mam pełną kontrolę nad efektami nauki mojego dziecka, 
nie ukrywam, że byłoby ciężko uzyskać takie oceny bez kontroli.

Funkcjonowanie e-dziennika oceniam bardzo pozytywnie. To niezwykle przydatne narzędzie 
pozwalające systematycznie monitorować edukację, frekwencję i zachowanie na zajęciach 
dziecka oraz pozwala być w stałym kontakcie w nauczycielami.

Jest przejrzysty i czytelny. Bardzo ważnym atutem i plusem jest możliwość sprawdzenia, podczas 
zalogowania się do dziennika, ocen dzieci uczących się w różnych szkołach. 
To duża wygoda i ułatwienie.

Prosty, przejrzysty sposób informowania o postępach, frekwencji i właściwie wszystkim, 
co interesuje rodzica.

E-dziennik UONET+ w pełni zaspokaja moje oczekiwania.

Prawie 95% badanych powiedziało, 
że system ułatwia im komunikację 
z dzieckiem na temat procesu 
uczenia się

Prawie 92% badanych powiedziało, 
że system ułatwia komunikację 
ze szkołą



Funkcjonowanie e-dziennika jest dobre zwłaszcza dla zapracowanych rodziców, którzy nie 
są w stanie być codziennie obecni w szkole, a co za tym idzie: nie mają kontaktu chociażby 
z wychowawcą.

E- dziennik oceniam bardzo pozytywnie. Rodzic jest w stałym kontakcie ze szkołą, monitoruje 
na bieżąco oceny i frekwencję swojego dziecka – pozwala to na odpowiednio wczesną reakcję 
w przypadku wystąpienia niepokojących zjawisk.

Mam wgląd w oceny i frekwencję syna w szkole. Dziennik bardzo przydatny.

Jestem zadowolona z takiej właśnie metody przekazywania informacji o dziecku.

Dziennik prowadzony jest na bieżąco. Jest bardzo dobrym narzędziem umożliwiającym 
szybki przepływ informacji pomiędzy rodzicem a wychowawcą. Daje możliwość bieżącego 
monitorowania ocen dziecka, rodzicowi nie umkną oceny cząstkowe (wraz z opisem). Jako rodzic 
posiadam wiedzę na temat bieżących sprawdzianów i tematyki, ważna jest również informacja 
o zachowaniu dziecka. Funkcjonowanie dziennika w naszej szkole oceniam bardzo wysoko.

Jestem bardzo zadowolona, gdyż mam wgląd w funkcjonowanie mojego dziecka w szkole. 
Jestem na bieżąco z wiadomościami od nauczycieli odnośnie programu nauczania, wyników 
ocen oraz frekwencji dziecka.

Jest bardzo przydatny i pomaga mi obserwować postępy dziecka w nauce.

Dziennik jest przejrzysty, czytelny, daje mi możliwość, po jednym zalogowaniu się, wglądu 
w oceny synów, którzy chodzą do różnych szkół.

Bardzo wygodny w użytkowaniu, czytelny i precyzyjny.

Bardzo przydatne narzędzie dla rodziców, dziennik jest łatwy w obsłudze, daje możliwość 
przekazania wszelkich istotnych informacji, oceniam bardzo dobrze.

Oceniam pozytywnie ponieważ mam kontakt ze szkołą i oczywiście śledzę na bieżąco 
postępy w nauce mojego dziecka.

Jest innym niż dotychczas sposobem komunikowania się ze szkołą. Jest jakby pełniejszym 
uzupełnieniem dotychczasowych spotkań-rodzic-wychowawca. Pozwala na pełniejsze 
i szybsze reagowanie rodzica w momencie, gdy dziecko ma jakiekolwiek kłopoty w szkole, 
a także na lepsze komunikowanie się z wychowawcą dziecka, jak i innymi nauczycielami.

Bardzo fajny system. Wszystko przejrzyście opisane. Jestem bardzo zadowolona.

Uważam, że e-dziennik jest dobrym rozwiązaniem w kwestii kontaktowania się z nauczycielem 
i w kwestii sprawdzania bieżących informacji na temat swojego dziecka. Oczywiście umożliwia 
również szybki dostęp do ocen.

Uważam, że dziennik jest niezwykle przydatny. Pomaga w systematycznej ocenie rodzica 
na temat wyników nauczania, oraz frekwencji dziecka. Korzystam z niego codziennie 
i nareszcie jestem “na bieżąco” z tym, co się dzieje w szkole mojego syna.
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