
Zasady komunikacji drogą elektroniczną obowiązujące w ZSP w Golach 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji elektronicznej między nauczycielami, 

pracownikami a rodzicami/opiekunami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest 

dziennik elektroniczny. Kontakt z nauczycielami można również uzyskać poprzez 

wykorzystanie innych adresów mailowych poszczególnych nauczycieli za ich zgodą.  

2. Wychowawca klasy/grupy jest zobowiązany do przekazania rodzicom zasad 

komunikacji elektronicznej oraz do udzielania rodzicom wskazówek dotyczących 

wysyłania informacji do odpowiedniego adresata przez e-dziennik. 

3. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo wiadomości przesyłanych 

przez nauczycieli i pracowników  z prywatnych kont pocztowych. 

§2. Korespondencja mailowa - zasady netykiety 

1. Przy wysyłaniu wiadomości bezwzględnie należy wypełnić pole „temat”. 

2. Należy nadawać wiadomościom stosowny tytuł, np. „Ocena z fizyki – Jan Kowalski”. 

3. Wiadomość e-mail wysłana na dziennik elektroniczny jest traktowana jak tradycyjny 

list, co oznacza, że przywiązuje się do niego taką samą wagę. 

4. Nauczyciel  lub inny pracownik jest obowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 

każdą wiadomość jaką otrzymał. 

5. Odpowiedzi na informację mailową należy udzielić w terminie nie dłuższym niż 5 dni, 

przy czym  z terminu  odpowiedzi wyłącza się soboty i niedziele oraz dni ustawowo 

wolne od pracy. 

6. Na wiadomości uznane za  „pilne” odpowiedzi należy udzielić niezwłocznie, nie dłużej 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. 

4. Odpowiedzi na wiadomości e-mail udziela się w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy, 

tj. w godz. od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem czasu prowadzenia lekcji i pełnienia dyżuru 

nauczycielskiego). Udzielanie odpowiedzi w innych godzinach zależy od indywidualnej 

decyzji adresata wiadomości. 

7. Na końcu każdej wiadomości należy się podpisać imieniem i nazwiskiem. Mail 

anonimowy może nie zostać odczytany lub adresat nie będzie wiedział od kogo 

otrzymał wiadomość. 

5. W wiadomościach służbowych nie umieszcza się symboli graficznych oznaczających 

emocje. 

6. Przed wysłaniem wiadomości nauczyciel lub inny pracownik zobowiązany jest do 

sprawdzenia treści w celu wyeliminowania błędów oraz oceny czy informacja jest 

jednoznaczna i estetyczna. 

 


