
 
REGULAMIN UŻYTKOWANIA KART ZBLIŻENIOWYCH I e-DZIENNIKA 

(wyciąg z regulaminów Agencji  uzupełniony o wewnętrzne szkolne zapisy porządkujące) 
 
 
 

1. Użytkownicy korzystający z systemu Kontroli Dostępu Advanced i dziennika 
Mantica.net mają aktywowaną usługę ewidencji wejść oraz wyjść do/z budynku 
szkolnego poprzez przekazanie do systemu informacji z czytnika.  

2. Usługa jest aktywna tylko w przypadku posiadania przez ucznia/pracownika karty 
zbliżeniowej, którą nabywa zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy (tabela 
opłat – dostępna w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce KD 
Advanced + Mantica.net).  

3. Szkoła pośredniczy w przekazaniu kart  zbliżeniowych (oznaczonych indywidualnym 
kodem) użytkownikom, którzy je nabyli. 

4. Agencja zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania kart zbliżeniowych  
dla uczniów wraz z samoprzylepną etykietą reklamową lub nadrukiem 
reklamowym. 

5. Karty zbliżeniowe po ich przekazaniu stanowią własność rodziców bądź 
pracowników. Agencja oraz Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za ich 
niewłaściwe przechowywanie i używanie. 

6. W przypadku przyjęcia do pracy nowego pracownika, który nie posiada karty 
zbliżeniowej, należy ten fakt zgłosić Agencji, która przygotuje kartę, za którą 
pracownik zapłaci w sekretariacie szkoły kwotę wymienioną w tabeli opłat.  

7. W przypadku przyjęcia do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego nowego ucznia, 
należy o tym fakcie poinformować Agencję,  która przygotuje kartę, za którą rodzic 
zapłaci w sekretariacie szkoły kwotę wymienioną w tabeli opłat.  

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty należy o tym fakcie poinformować 
pracownika sekretariatu, który zgłosi ten fakt Agencji. Agencja przygotuje kartę 
zastępczą, za którą rodzic/pracownik szkoły zapłaci kwotę wymienioną w tabeli 
opłat – bezpośrednio na konto Agencji w terminie do 7 dni od utraty karty.  Na czas 
przygotowania karty zastępczej szkoła wyda uczniowi/pracownikowi  kartę 
tymczasową, którą po otrzymaniu karty zastępczej  należy zwrócić szkole.  

9. Karty zbliżeniowe powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie oraz kradzież – czyli zawieszone na smyczach i zabezpieczone w etui. 

10. Właściwe użycie karty zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie jej do czytników 
umieszczonych przy drzwiach – każdorazowo przy wejściu i wyjściu z budynku . 

11. Karty nie powinny być wyginane, wystawiane na promienie słoneczne, moczone, 
wkładane do ognia, rzucane. 

12. Opłata za kartę zbliżeniową dla danego ucznia jest pobierana jednorazowo (nie 
dotyczy kart zastępczych). Karta pozwala na korzystanie z oprogramowania KD 
Advanced przez cały okres pobytu dziecka w szkole. 

13. Dokonując aktywacji usługi ewidencji wejść oraz wyjść do/z budynku szkolnego,  
każdy użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zapisów regulaminu Agencji oraz 
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji powyższych 
warunków poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika w ikonie, potwierdzając 
zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Data akceptacji zostanie zapisana  
na serwerze. 

14. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad użytkowania Karty ustalonych 
przez szkołę – w zakresie: 
- postępowania w przypadku zgubienia/zniszczenia karty – terminy i płatności, 
- sposobu przechowywania (na szyi  - smycz, etui), 



- konsekwencji związanych z powtarzającym się nienoszeniem karty 
(zapominaniem), 
- konsekwencji związanych z nieuczciwym wykorzystywaniem karty (np. przekazanie 
karty osobie trzeciej, nieodbicie karty przy wyjściu ze szkoły)  - wpływ na ocenę 
zachowania (zapisy w Regulaminie oceniania zachowania). 

15. Uczniów zapoznaje się (klasom II i III przypomina się) z zasadami użytkowania kart 
na pierwszej godzinie z wychowawcą. 

16. Rodziców zapoznaje się (w klasach II i III przypomina się) z regulaminem Agencji  
i zasadami Szkoły na pierwszym zebraniu. Wtedy także Rodzice podpisują 
oświadczenia i odbierają indywidualne kody dostępu do e-dziennika Mantica.net. 
- WAŻNE! Rodzice nie mogą udostępniać indywidualnych kodów swoim dzieciom. W 
przypadku konieczności przeszkolenia w korzystaniu z systemu kontroli Szkoła 
oferuje indywidualną pomoc – po uprzednim umówieniu się telefonicznym. 
Osoby upoważnione do wsparcia Rodziców – Pani Otylia Skoczek i Pan Andrzej 
Ostanek. 
-  W przypadku zagubienia indywidualnego kodu rodzicielskiego należy zgłosić ten 
fakt w szkole – nowy kod rodzice odbierają osobiście. 

17. Pełna treść regulaminów Agencji znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie 
internetowej dziennika elektronicznego. 
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