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1. POCZĄTEK PRACY Z SYSTEMEM 

Pracę z e-Dziennikiem należy rozpocząć od wejścia w menu KONFIGURACJA. Znajdują się tam najważniejsze opcje 
umożliwiające m.in. skonfigurowanie dat poszczególnych semestrów, czy też sposób liczenia średnich. Więcej informacji na 
temat poszczególnych opcji dostępnych w tym menu, znajdą Państwo w dziale pomocy zatytułowanym Konfiguracja. 

2. BEZPIECZEŃSTWO 

Podstawowe zabezpieczenia e-Dziennika, z którymi spotka się każdy Użytkownik to: 

• Okresowa zmiana hasła. 
 
UWAGA! 
Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne. 

• Brak aktywności w serwisie przez 45 min. skutkuje automatycznym wylogowaniem. 

UWAGA! 
Istnieją dwa przypadki, w których sesja może być dłużej podtrzymywana: podczas pisania wiadomości 
systemowych (system nie wyloguje nas w trakcie pisania wiadomości, dodanie każdej literki odświeża sesję) i 
kiedy włączony jest interfejs lekcyjny, a pasek postępu odmierza czas trwania lekcji(sesja jest automatycznie 
odświeżana co kilka minut). W tym drugim przypadku, jeśli nie będzie żadnej aktywności w systemie, wyloguje on 
nas 45 minut po tym, jak na interfejsie lekcyjnym pasek postępu dobiegnie do końca. 

• Cała komunikacja realizowana jest za pomocą kanału szyfrowanego. 

3. MENU GŁÓWNE 

 - Pozycja Oceny otwiera widok z ocenami rozróżnionymi według klas i przedmiotów. Można tutaj dodawać, 
edytować i usuwać oceny.  
 

 
 - Pozycja Nieobecności otwiera widok z nieobecnościami. Można tutaj dodawać, edytować, usuwać i 
usprawiedliwiać nieobecności.  
 

 
 - Pozycja Wiadomości otwiera moduł, umożliwiający m.in. odbieranie i wysyłanie wiadomości do różnych 
Użytkowników.  
 

 
 - Pozycja Ogłoszenia to widok, który umożliwia zarządzanie tablicą ogłoszeń szkolnych.  
 

 

 
 - Pozycja Terminarz pozwala na dostęp do terminarza.  
 

 

 
 - Pozycja Konfiguracja pozwala m.in. wprowadzić nowe hasło dostępu lub zmienić dane Użytkownika 
oraz w przypadku Administratora wprowadzić szereg ustawień związanych z funkcjonowaniem szkoły.  
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 - W pozycji Pomoc znajduje się pomoc do systemu e-Dziennik.  
 

 

 
 - Pozycja Wyloguj służy do wylogowania się i wyjścia z systemu.  
 

 

 

 - Pozycja E-Nauczanie przekierowuje Użytkownika na stronę platformy e-Nauczanie (dostępny 
jedynie dla placówek wyposażonych w platformie e-Nauczanie). 

 

 

a) Oceny 

Pozycja Oceny pozwala na dodawanie ocen poszczególnym Uczniom.  
Po wybraniu klasy, pojawi się lista przedmiotów nauczanych w danej klasie. W linii każdego przedmiotu widoczne będą dwa 
przyciski: Oceny i Oceny seryjnie.  
 
Po wybraniu przyciski Oceny pojawi się tabela ocen z danego przedmiotu. Istnieje możliwość przełączania się pomiędzy 
dwoma widokami tabeli ocen: widokiem klasycznym, oraz widokiem dziennika.  
 
W widoku klasycznym wszystkie oceny ucznia z danego przedmiotu w jednej linii, nie są one natomiast podzielone na 
wiersze.  
 
W widoku dziennika, każda ocena prezentowana jest w osobnej linii i wierszu. Jeśli Użytkownik dodatkowo wybierze 
sortowania ocen według kategorii, uzyska widok zbliżony do strony z ocenami w dzienniku papierowym.  
 

 

 

 
UWAGA! 
Jeżeli widok dodawania ocen zawiera tylko z bieżącego semestru, oznacza to że administrator włączył funkcję Pokazuj oceny 

tylko z bieżącego semestru. Jeśli widok taki nie dopowiada Użytkownikom, należy się w tej sprawie skontaktować ze 
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szkolnym Administratorem.  
Inne opcje → Konwertuj plusy/minusy: Za pomocą tej funkcji można konwertować dodane Uczniom plusy/minusy na oceny. 
Po wybraniu pozycji Konwertuj plusy/minusy w pierwszym kroku, należy wskazać, dla których Uczniów ma być 
przeprowadzony proces konwersji, zaznaczając pole wyboru przy nazwisku Ucznia. Użytkownik definiuje dla których 
Uczniów ma zostać przeprowadzona operacja konwersji. 
W następnym kroku należy wybrać rodzaj konwersji (tylko plusy, tylko minusy, redukcja plusów i minusów). Zarówno plusy 
jak i minusy mogą być wystawiane z rożnymi kategoriami (np. aktywność czy zadanie domowe). Podczas konwertowania 
plusów/minusów, można ustalić, że na ocenę konwertowane są np. tylko plusy wystawione z kategoria aktywność, lub 
zaznaczyć wszystkie kategorie. Następnie należy wybrać liczbę plusów, jakie chce się zmienić na ocenę i ustalić, czy są to 
plusy z pierwszego czy z drugiego okresu. Po wykonaniu tych czynność, należy wybrać ocenę na jaką chce się zmienić 
plusy/minusy, kategorie oceny, i datę z jaką ma ona być wstawiona.  
 

 

 

Przykład opisujący sposób działania konwersji: 
1. Uczeń klasy 1A posiada pięć plusów. Nauczyciel wybiera pierwszą metodę konwersji Konwertuj tylko plusy. Definiuje 
warunek, który mówi, że pięć plusów oznacza ocenę 5. Po wskazaniu kategorii oraz Ucznia system wykona zamianę plusów 
na oceny co spowoduje pojawienie się oceny 5 w miejsce pięciu plusów Ucznia klasy 1A.  

 
2. Uczeń klasy 1A posiada pięć minusów. Nauczyciel wybiera drugą metodę konwersji Konwertuj tylko minusy. Definiuje 
warunek, który mówi, że trzy minusy oznaczają ocenę 1. Po wskazaniu kategorii oraz Ucznia, system wykona zamianę 
minusów na oceny ,co spowoduje pojawienie się oceny 1 w miejsce trzech minusów Ucznia klasy 1A oraz pozostawi dwa 
minusy, które mogą być wykorzystane przy kolejnych konwersjach.  

 
3. Uczeń klasy 1A posiada pięć plusów oraz trzy minusy. Nauczyciel wybiera trzecią metodę konwersji Redukcja plusów i 

minusów. Definiuje warunek, który mówi, że jeden minus likwiduje jeden plus. Po wskazaniu kategorii oraz Ucznia, system 
wykona redukcję plusów oraz minusów, co spowoduje pojawienie się dwóch plusów w miejsce pięciu plusów oraz trzech 
minusów Ucznia klasy 1A.  
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Dodaj oceny seryjnie Funkcja ta pozwala na seryjne dodawani ocen - dzięki temu można jednocześnie wystawić oceny z 
danego przedmiotu wszystkim uczniom klasy (oceny te będą miały wspólną kategorię i datę wystawienia). Oceny można 
dodawać kolejno, posługując się przy tym klawiszem TAB. Jeżeli na jednej pozycji konieczne jest wystawienie kilku ocen, to 
takie oceny należy oddzielić przecinkami.  
 
Usuwanie/Edytowanie ocen: 
Dodane oceny można usunąć/edytować na dwa sposoby. Po pierwsze, można kliknąć na ocenę, którą chcemy 
usunąć/edytować. Po kliknięciu pojawi się okno edycyjne tej oceny. Aby ja usunąć należy kliknąć przycisk Usuń, aby 
edytować, należy kliknąć przycisk Popraw.  
Aby seryjnie usunąć oceny, należy rozwinąć oceny danego Ucznia/Uczniów klikając plus, znajdujący się po lewej stronie 
nazwiska ucznia. Spowoduje to rozwinięcie widoku ocen. Następnie należy zaznaczyć pola wyboru przy ocenach, które 
chcemy usunąć i kliknąć przycisk Usuń zaznaczone, który znajduje się pod tabelą z ocenami.  

 

  
 
Oceny kształtujące: Przycisk Oceny kształtujące umożliwia wprowadzenie ocen w formie tekstowej, które w widoku ocen 
prezentowane są w formie litery T. Po wybraniu przycisku Oceny kształtujące należy kliknąć plus przy nazwisku Ucznia, 
któremu chcemy wstawi ocenę kształtującą. Spowoduje to pojawienie się okna dodawania oceny, w którym należy 
uzupełnić tekstem pole Ocena i zdecydować, czy ma ona być prezentowana w widoku ocen, czy nie.  

Komentarze 
Do każdej oceny (niezależnie od tego czy jest to ocena standardowa, czy też punktowa) można dodać komentarz, który 
służyć ma przekazaniu dodatkowych informacji o ocenie Uczniom oraz Rodzicom. Aby wystawić komentarz, wystarczy 
podczas dodawania oceny oprócz standardowych pól wypełnić również pole Komentarz. Może on zostać również 
wprowadzony podczas edycji oceny. Wprowadzony komentarz jest widoczny w widoku ocen, na koncie Rodzica i Ucznia. 
Możliwe jest również wprowadzenie komentarzy podczas dodawania seryjnego ocen. Wystarczy w tym celu zaznaczyć 
pole pokaż pola komentarzy. Można wypełnić komentarz na kilka sposobów: pierwszy to wypełnienie wszystkich pól 
oddzielnie pól. Można również wpisać komentarz w pierwsze pole od góry i kliknąć Wypełnij puste. Spowoduje to dodanie 
tego komentarza wszystkich Uczniom, którzy nie mieli wypełnionego pola Komentarz. Z kolei kliknięcie przycisku Ustaw 

wszystkim spowoduje wstawienie tego komentarza wszystkim Uczniom, którym dodajemy ocenę.  

b) Nieobecności 

Pozycja Nieobecności pozwala na dodawanie, usuwanie i przeglądanie frekwencji Uczniów.  
 
Po wybraniu tej pozycji, pojawi się tabela z listą wszystkich klas. Przy każdej klasie będą dostępne trzy 
przyciski: Wybierz, Dodaj seryjnie i Wykaz uczęszczania. 
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Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się możliwość wyświetlenia nieobecności poszczególnych Uczniów. 
 
Przycisk Dodaj seryjnie pozawala dodać/przeglądać frekwencje wszystkich Uczniów klasy w poszczególnych tygodniach.  
 
Przycisk Wykaz uczęszczania otwiera widok tabeli z frekwencją Uczniów w danym tygodniu.  
 
Dodawanie frekwencji 
 
W zależności od widoku, dodawanie frekwencji przebiega w nieco inny sposób. W widoku frekwencji pojedynczego Ucznia, 
należy skorzystać z przycisku Dodaj nieobecność. W widoku dodawania seryjnego, należy zaznaczyć odpowiednie pola i 
zatwierdzić, natomiast w wykazie uczęszczania, należy kliknąć w odpowiednią kratkę w tabeli, wybrać rodzaj frekwencji i 
zatwierdzić. 
 
UWAGA! 
Jeżeli w widoku frekwencji pojawi się ikona oznacza to, że na wskazanej lekcji dodano więcej niż jedną frekwencje. Błąd ten 
można naprawić klikając w pozycję oznaczoną wykrzyknikiem. Bezwzględnie należy usunąć lub takie nieobecności, 
ponieważ mogą one powodować błędy w statystykach.  
Usprawiedliw za okres  
 
Wybraniu tej funkcji, w nowym oknie otwiera się widok, w którym Wychowawca klasy ma możliwość usprawiedliwiania 
nieobecności Ucznia w wybranym okresie. Aby dodać nowy okres należy wyznaczyć początek i koniec okresu nieobecności 
do usprawiedliwienia oraz wybrać czy nowe nieobecności z tego okresu mają być automatycznie usprawiedliwiane.  
 

  
 
Po dodaniu i usprawiedliwieniu wskazanego okresu zostaje on dodany do listy okresów usprawiedliwień, znajdującej się w 
dolnej części niniejszego widoku.  
 

  
 
Opcja automatycznego usprawiedliwiania przydatna jest w sytuacji, gdy Nauczyciele wprowadzają nieobecności Uczniowi, w 
okresie w którym ma dodane usprawiedliwienie np. dlatego, że nie wiedzą, że nieobecność Ucznia jest usprawiedliwiona. 
Jeżeli opcja zostanie ustawiona na TAK, nieobecności te zostaną automatycznie usprawiedliwione (automatyczne 
usprawiedliwianie nieobecności z okresów odbywa się raz dziennie w godzinach wieczornych). 
Aby wyłączyć automatyczne usprawiedliwianie dla wybranego okresu, wystarczy kliknąć przycisk Zmień na liście okresów 
usprawiedliwień. Jeżeli opcja ma wartość NIE po kliknięciu zostanie zmieniona na TAK.  
 
Wykaz Uczęszczania  
 
Wykaz uczęszczania zawiera zestawienie nieobecności Uczniów wybranej klasy z podziałem na dni tygodnia. Widok ten 
przypomina stronę z dziennika papierowego i umożliwia on łatwe porównanie stanu nieobecności. Wykaz uczęszczania 
generowany jest w nowym oknie, dlatego aby skorzystać z tej opcji należy w przeglądarce wyłączyć funkcję blokowania 
wyskakujących okienek (w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrać polecenie Blokowanie 
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wyskakujących okienek, a następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek). W widoku tym, można w bardzo prosty 
sposób edytować i usuwać frekwencje.  
 
Wykaz uczęszczania korzysta z planu lekcji Nauczyciela oraz klasy. Po najechaniu kursorem myszy na konkretną lekcje 
wyświetli się okno z podpowiedzią zawierającą informację, o tym jaka lekcja z planu przypada na tę pozycję.  
 
Widok wykazu uczęszczania umożliwia seryjne dodanie frekwencji poprzez kliknięcie przycisku Seryjne dodanie. Po 
wybraniu tego przycisku należy wybrać rodzaj frekwencji, jaki chce się dodać, zaznaczyć pozycje na których frekwencje ma 
być umieszczona i kliknąć przycisk OK.  
 
Na podobnej zasadzie działa funkcja Zmień seryjnie z ta różnicą, że nie tylko dodaje ona frekwencje na wskazanych 
pozycjach ale również usuwa te, które znajdowały się tam wcześniej. Po wybraniu tej funkcji, należy wybrać rodzaj 
frekwencji jaki chce się zmienić, zaznaczyć wybrane pozycję, ustawić na jaki rodzaj frekwencji mają one być zmienione i 
kliknąć przycisk OK. Korzystając z tej funkcji można również seryjnie osunąć frekwencje. W tym celu należy wybrać rodzaj 
frekwencji, które chcemy usunąć, zaznaczyć odpowiednie pozycję i w polu na ustawić USUN ZAZNCZONE, a następnie 
kliknąć przycisk OK>  
 

  
 

c) Wiadomości 

Moduł Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników. 
 
Ilość nieprzeczytanych wiadomości sygnalizowana jest za pomocą liczby wyświetlonej na czerwonym tle w prawym dolnym 
rogu ikony.  
 
Foldery: 

• odebrane - znajdują się w nim wszystkie odebrane wiadomości. Użytkownik może je przeczytać, usunąć, 
odpowiedzieć na nie lub przekazać dalej. 

• wysłane - pokazuje listę wysłanych wiadomości. W przypadku wiadomości wysłanej do wielu adresatów, 
Użytkownik może sprawdzić listę osób, które przeczytały lub nie przeczytały wiadomości. 

• uwagi - wyświetla listę wiadomości o kategorii uwaga, które zostały wysłane do Rodziców. 

• kosz - zawiera wszystkie usunięte wiadomości 

• archiwum - po zakończeniu roku szkolnego wszystkie wiadomości z tego roku są przenoszone do archiwum i są 
dostępne w tej pozycji. 
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Aby odebrać wiadomość, należy wejść do folderu odebrane i kliknąć w tytuł wiadomości, która chcemy odczytać. 
Aby usunąć wiadomość, należy kliknąć przycisk Usuń (dla pojedynczej wiadomości) lub zaszczyć pola wyboru przy 
wiadomościach, które chcemy usunąć i kliknąć Usuń zaznaczone. 
Aby napisać wiadomość należy kliknąć przycisk Napisz, wybrać adresata lub grupę adresatów, wpisać tekst i kliknąć 
przycisk Wyślij.  
 
Nauczyciele i Dyrektorzy mają możliwość wysłania uwag do Rodziców, za pośrednictwem moduły Wiadomości.  
Aby wysłać uwagę do Rodzica, należy wybrać Napisz, jako adresata wybrać Rodzice uczniów i wybrać konkretnego Rodzica. 
Nad tematem wiadomości pojawi się pole Rodzaj, w którym zamiast wiadomość należy wybrać uwaga. Po wysłaniu uwagi 
zapisze się ona w folderze uwagi i w kartotece ucznia, skąd nie można jej będzie usunąć. 
 
Grupy adresatów - system umożliwia stworzenie własnej grupy odbiorców. W celu stworzenia nowej grupy należy kliknąć 
przycisk Napisz i wybrać opcję Grupy adresatów. Pod listą adresatów pojaw się lista, z której będzie można wybrać dodane 
wcześniej grupy oraz przycisk Dodaj za pomocą którego będzie można dodać nową grupę. 

d) Ogłoszenia 

Pozycja ogłoszenia pozwala na zarządzanie szkolną tablicą ogłoszeń. Użytkownik dodając ogłoszenie decyduje o tym, do 
jakiej grupy ma być ono skierowane (Rodzice/Nauczyciele). 
 
Ilość nieprzeczytanych ogłoszeń sygnalizowana jest za pomocą liczby wyświetlonej na czerwonym tle w prawym dolnym 
rogu ikony.  
 
Należy również określić kiedy ogłoszenie ma być opublikowane na tablicy ogłoszeń. Ogłoszenia, których czas publikacji 
wygasł, zostają przeniesione do widoku Ogłoszenia nieaktywne. Natomiast jeżeli data publikacji podana była z 
wyprzedzeniem, ogłoszenie takie wyświetlane będzie w widoku Ogłoszenia zaplanowane. Ogłoszenie to będzie widoczne na 
tablicy ogłoszeń dopiero od dnia ustawionego podczas dodawania jako data publikacji.  

e) Terminarz 

Terminarz to funkcja, która umożliwia wprowadzenie do e-Dziennika informacji o dniach wolnych szkoły, nieobecnościach 
Nauczycieli, czy innych ważnych dla szkoły zdarzeniach.  
 
UWAGA! 
Aby Użytkownicy mogli korzystać z terminarza, musi on w pierwszej kolejności zostać skonfigurowany przez szkolnego 
Administratora systemu (Ustawienia → Konfiguracja → Terminarz). Musi on, po wybraniu tej pozycji zdecydować czy 
nieobecności Nauczycieli mają być wyświetlane w terminarzu i zdefiniować kategorie zdarzeń. 
 
Istnieją dwa rodzaje wpisów, jakie można dodać do terminarza: - Zdarzenie (może zostać dodane zarówno przez 
Administratora, Dyrektora jaki i przez poszczególnych Nauczycieli) - Dni wolne szkoły (mogą być dodane tylko przez 
Administratora lub Dyrektora) 
 
INFORMACJA! 
Jeśli moduł zastępstw jest wyłączony, pojawia się jeszcze jeden rodzaj wpisu jaki można dodać do terminarza 
tj. Nieobecność klasy (może być dodany tylko przez Administratora lub Dyrektora).  
 
Zarówno Użytkownik o uprawnieniach Nauczyciela, Administratora, jak i Dyrektora posiada możliwość dodawania, 
usuwania oraz edycji zdarzeń (w przypadku Nauczyciela - jedynie w obrębie klas, które uczy). Jednak zdefiniować rodzaje 
zdarzeń może tylko szkolny Administrator. Zdarzenia można dodawać zarówno dla poszczególnych klas jak i dla klas 
wirtualnych. Zdarzenie dodane dla danej klasy będzie widoczne tylko i wyłącznie w terminarzu tej klasy. Dni wolne szkoły 
natomiast, są dodawane globalnie, dla całej jednostki, będą więc widoczne w terminarzach wszystkich klas należących do 
jednostki, dla której dni wolne zostały dodane.  
 
UWAGA!  
 
W dni w których zostały dodane dni wolne szkoły nie należy odnotowywać realizacji i frekwencji. Jeśli realizacje i frekwencje 
zostaną w tych dniach dodane, będą one traktowane jako nadmiarowe. Podobna sytuacja bezie miała miejsce w przypadku 
dodania do terminarza wpisu o nieobecności klasy, z tym, że w tym wypadku realizacji i frekwencji nie należy wprowadzać 
tylko dla klasy, której nieobecność została odnotowana.  
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INFORMACJA! 
Wpis informujący o terminie zebrania z rodzicami, może dodać tylko Wychowawca danej klasy, w pozycji Dziennik → Widok 

dziennika → Zebrania z rodzicami uczniów.  
 
UWAGA! 
Nieobecność Nauczyciela można wprowadzić do terminarza tylko za pośrednictwem modułu Zastępstwa. 

f) Pomoc 

W pozycji tej znajduje się pomoc do systemu e-Dziennik. 

g) Wyloguj 

Pozycja Wyloguj służy do wylogowania się i wyjścia z systemu. 
Po zakończeniu pracy z systemem, należy kliknąć pozycję Wyloguj w celu poprawnego wylogowania się i zablokowania 

dostępu do konta osobom niepowołanym. 

h) Konfiguracja 

Widok ten zwiera podstawowe parametry konfiguracyjne, pozwalające Administratorowi i w mniejszym stopniu innym 
Użytkownikom, zdecydować o charakterze większości funkcji dostępnych w e-Dzienniku. 
 
Najważniejsze z nich, można odnaleźć w pozycji Konfiguracja 
 
Pozycja Konfiguracja dzieli się na trzy zakładki: Parametry konta, Ustawienia ogólne, Inne opcje. 

• Parametry konta - zawiera podstawowe funkcje, odnoszące się do zarządzania kontem danego Użytkownika, jak 
zmiana hasła, nazwa konta itd. W pozycji tej można również ustalić alias loginu Użytkownika, który może składać 
się z następujących znaków: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890@.-. 

• Ustawienia ogólne - zawiera ustawienia dotyczące wyglądu e-Dziennika. Pozwala też przełączać się, pomiędzy 
starym i nowym wyglądem menu głównego. 

• Inne opcje - zawiera szereg pozycji, pozwalających skonfigurować działanie wielu funkcji dostępnych w e-
Dzienniku: 

o Parametry konfiguracyjne  
W pozycji tej znajdują się rożne opcje, pozwalające skonfigurować wiele istotnych funkcjonalności, 
m.in.: 

� Pokaż godziny dzwonków na liście numerów lekcji - służy do włączania/wyłączania podglądu 
na aktualnie ustawionych godzin dzwonków, 

� Ukryj średnie w widoku rodzica - domyślnie opcja ta ma wartość TAK. Zmiana tej opcji na NIE 
spowoduje, że średnie ocen będą widoczne na koncie Rodzica, 

� Proponowana ocena zachowania w widoku rodzica - opcja ta umożliwia zmianę sposobu 
obliczania i wyświetlania oceny proponowanej. Dostępne są tutaj cztery pozycje: nie pokazuj 
proponowanych (ukrywa ocenę proponowaną w widoku rodzica), tylko wyliczona przez 
system, tylko wystawiona przez nauczyciela, proponowana przez system i nauczyciela, 

� Proponowana ocena zachowania w widoku nauczyciela - opcja ta umożliwia zmianę sposobu 
obliczania i wyświetlania oceny proponowanej. Dostępne są tutaj cztery pozycje: nie pokazuj 
proponowanych (ukrywa ocenę proponowaną w widoku Nauczyciela), tylko wyliczona przez 
system, tylko wystawiona przez Nauczyciela, proponowana przez system i Nauczyciela, 

� Ukryj parametry kategorii ocen - decyduje o tym ,czy szczegółowe informacje na temat 
kategorii ocen (waga oceny, czy ocena jest liczona do średniej) mają być wyświetlane koncie 
Rodzica, 

� Ukryj wykres średniej ucznia w widoku rodzica - decyduje o tym, czy wykres średniej ocen 
Ucznia jest widoczny na koncie Rodzica, 

� Ukryj wykres nieobecności ucznia w widoku rodzica - decyduje o tym, czy wykres frekwencji 
Ucznia jest widoczny na koncie Rodzica, 

� Ukryj przeglądanie realizacji w widoku rodzica - opcja służąca do wyłączenia możliwości 
podglądu realizacji programu, na koncie Rodzica, 
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� Pozwól edytować wychowawcy oceny w swojej klasie - opcja umożliwia Wychowawcy edycję 
ocen w swojej klasie - standardowo jest ustawiona na NIE, 

� Ocena 0 liczona do średniej - włączenie tej opcji spowoduje, że ocena 0 będzie liczona do 
średniej, jak każda inna ocena, 

� Pokazuj oceny tylko z bieżącego okresu - od wersji 5.5 opcja ta została przeniesiona do 
analogicznego widoku na koncie każdego Nauczyciela i nie ma już zasięgu globalnego, 

� Szczęśliwy numerek - umożliwia włączenie modułu, który będzie generował każdego dnia 
losowo wybrany szczęśliwy numer. Moduł jest wyposażony w dwie opcje konfiguracyjne: 
jeden numerek dla całej szkoły oraz jeden numerek dla każdej klasy. Domyślnie, ten moduł 
jest w systemie wyłączony, 

� Zezwalaj nauczycielom na dostęp do danych osobowych uczniów na wydruku listy uczniów - 
opcja ta umożliwia Nauczycielom dostęp do danych osobowych uczniów za pomocą 
wydruku listy uczniów, 

� Włącz wyróżnienie ocen "1" - opcja ta włącza/wyłącza wyróżnienie ocen 1, 

� Blokowanie ocen, nieobecności i realizacji - szkolny Administrator posiada uprawnienia do 
blokowania możliwości wpisywania ocen, nieobecności i realizacji w wybranym okresie. W 
tym celu konieczne jest zaznaczenie pola Włącz blokowanie Następnie należy zdefiniować 
przedział czasowy blokowania (daty od - do). Przedział dat od - do to przedział zamknięty, 
oznacza to, że data do także jest blokowana. Ostatni krok polega na wybraniu opcji, których 
dodawani, usuwanie lub edytowanie ma być zblokowane w wybranym okresie czasu: Blokada 
dotyczy tylko kont Nauczycieli i Dyrektorów, nie dotyczy szkolnego Administratora. 

 

o System oceniania 

W tej pozycji, Administrator ma możliwość zarządzania sposobem liczenia średniej ocen oraz systemu 
oceniania. Parametry obliczania średniej ocen umożliwiają zdefiniowanie czy ocena 0 ma być liczona do 
średniej, wartość "+" oraz "-" przy obliczaniu średniej, sposób liczenia średniej rocznej i wagi średniej. 
Ponadto dla każdej jednostki znajdującej się szkole istnieje możliwość zdefiniowania, czy korzysta ona ze 
standardowej skali ocen, czy też punktowej skali ocen.  

o Daty roku szkolnego 

W tej pozycji Administrator ma możliwość ustawienia dat rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia 1 
okresu, oraz zakończenia roku szkolnego. Aby zmienić datę dla konkretnej klasy, wystarczy zmienić z 
odpowiedniej kolumny datę, następnie zaznaczyć klasę, bądź klasy, jeżeli zmiana ma dotyczyć np. tylko 
klas 1, i kliknąć przycisk Ustaw dla zaznaczonych klas. 
 
UWAGA!  
Zmiana dat okresów ma wpływ na poprawne działanie systemu. Na podstawie poniższych dat liczone są 
wszystkie statystyki, a oceny i nieobecności przypisywane są do odpowiednich okresów. Wprowadzenie 
nieprawidłowych wartości może spowodować nieścisłości w wyświetlanych przez system informacjach. 
Prosimy o szczególną uwagę przy wprowadzaniu i modyfikowaniu dat roku szkolnego. 

o Ocena opisowa 

W tej pozycji Administrator ma możliwość włączenia lub ukrycia oceny opisowej (dla klas 1-3). 

o Zachowanie punktowe 

Pozycja ta pozwala na ustalenie sposobu obliczania i wystawiania oceny z zachowania dla każdej 
jednostki z osobna, bądź dla całej szkoły. Administrator definiuje tutaj punkty startowe, oceny 
punktowe oraz przedziały punktów. 

o Terminarz 

Pozycja zawiera konfiguracje terminarza. 
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o Dni wolne 

Pozycja ta, umożliwia dodanie w terminarzu dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Ustawienie takich dni 
spowoduje, iż nie będą one wliczane do kontroli realizacji oraz brane pod uwagę przy losowaniu 
szczęśliwego numerka. Kliknięcie w przycisk Dodaj standardowe doda wszystkie dni, które są 
standardowo wolne od zajęć (np. Wielkanoc). 

o Plan lekcji 

Zakładka ta pozwala na zarządzanie uprawnieniami poszczególnych Użytkowników do planu lekcji. 

o Dzwonki 

Pozycja pozwala ustalić godziny dzwonków. 

o Konto do importu danych 

Pozycja zwiera dane Użytkownika do importu danych, potrzebne do skonfigurowania programu 
służącego do skanowania i wysłania do systemu kart ocen. Można to wygenerować nowe hasło dla 
konta do importu danych. 

o Ankiety 

Zakładka ta pozwala na zarządzanie uprawnieniami poszczególnych Użytkowników do ankiet. 

o Zastępstwa 

Pozycja zawiera konfiguracje modułu zastępstwa. 

o Ramowy plan nauczania 

Pozycja zawiera konfiguracje modułu ramowy plan nauczania. 

o Wycieczki 

Pozycja zawiera konfiguracje modułu wycieczki. 

4. PANEL DYREKTORSKI 

W e-Dzienniku Użytkownik, który posiada uprawnienia Dyrektora, uzyskuje dostęp do dodatkowej pozycji, o nazwie panel 

Dyrektorski.  
 
Panel dyrektorski pozwala na szybki dostęp do ważnych (z punktu widzenia Dyrektora) informacji dotyczących pracy 
szkoły.  
 
Pozycja panel dyrektorski znajduje się w menu Narzędzia. Po wybraniu tej pozycji, pojawią się najważniejsze informacje o 
szkole, podzielone na tabele.  
 
Na stronie głównej panelu dyrektorskiego znajdują się następujące informacje:  

• Dane Szkoły - Tabela zawierająca m.in. nazwę szkoły, adres, NIP, Email itp. Pozwala szybko zapoznać się z danymi, 
które identyfikują szkołę w systemie. 

• Konta Rodziców/Uczniów - Zawiera informacje o ilości kont, które znajdują się w systemie. 
 
Oprócz w/w informacji w panelu dyrektorskim znajduje się też inne funkcjonalności, zlokalizowane w pozycji Inne 

opcje: 
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o Statystyki nauczycieli szczegółowo - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli zawierającej 
zbiorcze statystyki Nauczycieli za wybrany okres. Pozwala skontrolować efektywność pracy Nauczycieli, 
poprzez sprawdzenie ilości dodanych kart ocen oraz ilości ocen wprowadzonych do systemu. Sumy ocen 
nie uwzględniają takich ocen jak: (bz), (np), (+) oraz (-). 

o Statystyki nauczycieli - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli zawierającej zbiorcze 
statystyki Nauczycieli. Znajdują się tutaj m.in informacje o liczbie logowań, ilości dodanych kart ocen 
oraz ilości ocen. Sumy ocen nie uwzględniają takich ocen jak: (bz), (np), (+) oraz (-). 

o Oceny śródroczne - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli która zawiera informacje o 
wszystkich klasach, w których Nauczyciele nie wystawili jeszcze ocen śródrocznych oraz proponowanych 
ocen śródrocznych. Tabela zawiera następujące dane: klasa, przedmiot, Nauczyciel, oraz stosunek 
wystawionych ocen do ogólnej liczby Uczniów w klasie.  

o Kontrola programów nauczania - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli, która zawiera 
listę wszystkich Nauczycieli wraz z informacjami o: liczbie przydziałów, liczba przydziałów z wpisanym 
numerem i datą dopuszczenia, liczba przydziałów z podpiętym programem nauczania. Wybranie 
przycisku + obok nazwiska konkretnego nauczyciela wyświetli szczegółowe informacje o podpiętych 
programach. Dodatkowo poprzez kliknięcie w przycisk podgląd Dyrektor może oglądnąć dodany przez 
Nauczyciela program. 

o Dane osobowe - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych. Dodatkowo w pozycji tej można odnaleźć Rejestr dostępu do danych osobowych funkcje 
pozwalającą Dyrektorowi sprawdzić, czy dany Użytkownik w wybrany okresie czasu uzyskał dostęp do 
danych osobowych przechowywanych w e-Dzienniku. 

5. INTERFEJS LEKCYJNY 

Interfejs lekcyjny to moduł ułatwiający nawigację po widokach najczęściej wykorzystywanych podczas prowadzenia lekcji. 
Został on stworzony przede wszystkim z myślą o Nauczycielach, którzy podczas prowadzenia lekcji mają dostęp do 
komputera (i internetu), i odnotowują w e-Dzienniku informacje o prowadzonej lekcji na bieżąco. 
 
Po wybraniu Interfejsu, należy w pierwszej kolejności uzupełnić datę, godzinę i nazwę lekcji, jaka ma być w danej chwili 
przeprowadzona i kliknąć przycisk Wybierz. Po wykonaniu tej czynności, po lewej stronie ekranu pojawi się okienko 
Interfejsu lekcyjnego. Po kliknięciu pozycji Rozpocznij lekcje pojawi się okno dodawania realizacji, w którym uzupełnić 
można podstawowe informację o odnotowywanej lekcji. 
 
Interfejs lekcyjny oferuje kilka udogodnień, ułatwiających pracę Nauczycielowi. Jedną z nich jest dodanie ikonki przy 
nazwisku Ucznia, którego numer w dzienniku został obecnego dnia wylosowany przez system Szczęśliwy numerek. Aby 
podpowiedź została wyświetlona trzy poniższe daty muszą być takie same: 

• data losowania Szczęśliwego numerka, 

• data wprowadzona przy dodawaniu realizacji, 

• dzień fizycznego dodania realizacji w systemie. 

A zatem, podpowiedź zostanie wyświetlona np. jeśli 11 grudnia Nauczyciel doda realizację z datą 11 grudnia i tego dnia 
zostanie wylosowany określony numerek. 
 
Kolejnym udogodnieniem jest wyświetlanie tłustym drukiem na planie lekcji w Interfejsie zajęć, z których została już dodana 
realizacja. 
 
Jeżeli realizowane są lekcje w edukacji wczesnoszkolnej w trybie blokowym, to Interfejs lekcyjny udostępnia możliwość 
wstawienia realizowanych treści z dowolnego tematu z podpiętego rozkładu materiału. Aby dodać taki temat, należy w 
oknie dodawania realizacji nad listą szczegółową realizowanych edukacji kliknąć przycisk Wstaw inne treści, a następnie 
wybrać temat z rozkładu, zaznaczyć wybraną edukację i kliknąć Doklej aby dodać temat do już istniejącego lub Zastąp by 
nadpisać dotychczasowy temat. 
 
Po rozpoczęciu lekcji, w dolnej części Interfejsu pojawi się pasek postępu, który będzie odmierzał czas do końca lekcji.  
 
W Interfejsie lekcyjnym domyślnie znajdują się pozycje, pozwalające odnotować oceny i frekwencje, przeglądać realizację 
programu, dodać Uczniowi uwagę czy ocenę z zachowania, zadać zadanie domowe itd. Są to zebrane w jednym miejscu 
skróty, przekierowujące do odpowiednich funkcjonalności e-Dziennika. Dodatkowo w Interfejsie znajduje się pozycja, 
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pozwalająca odnotować ręcznie wykorzystanie na lekcji TIK, czy zarządzać modułem e-Tablica (dokładny opis funkcji 
znajduje się w odpowiednich rozdziałach pomocy).  
 
INFORMACJA: 
Jeśli pośród opcji dodanych do Interfejsu Nauczyciel nie znajdzie pozycji, która jest przez niego często wykorzystywana na 
lekcji, może odpowiednio skonfigurować znajdujący się w Interfejsie przybornik, gdzie może utworzyć skoty do 
wykorzystywanych przez siebie pozycji, których domyślnie nie ma w Interfejsie. 

6.6.6.6. WIDOK DZIENNIKAWIDOK DZIENNIKAWIDOK DZIENNIKAWIDOK DZIENNIKA    

e-Dzienniku wyposażony jest w pozycję widok dziennika, gdzie w jednym miejscu zgromadzone zostały funkcjonalności 
odpowiadające niektórym pozycjom, jakie można znaleźć w dzienniku papierowym.  
 
Pozycję tę, można znaleźć w menu Dziennik → widok dziennika.  
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W widoku dziennika można odnaleźć następujące funkcjonalności: 

• Obserwacje 

- ta pozycja umożliwia dodanie informacji odnośnie obserwacji przeprowadzonych w szkole. Podczas 
dodawania/edycji należy wprowadzić następujące informacje: datę obserwacji, klasę, Nauczyciela, przedmiot, cel 
obserwacji, temat lekcji, nazwisko obserwującego. System umożliwia także wprowadzenie uwag, które mogą 
pozwolić na szybsze zapoznanie się z celem przeprowadzonej obserwacji. 

 

• Wycieczki 

- ta pozycja przekierowuje Użytkownika do modułu Wycieczki, który umożliwia dodanie informacji odnośnie 
wycieczek które odbyły się w szkole. 
 

• Ważniejsze wydarzenia z życia klasy 

- ta pozycja umożliwia przegląd najważniejszych wydarzeń z życia klasy. Podczas dodawania/edycji wydarzeń 
należy wprowadzić następujące informacje: datę wydarzenia, opis oraz klasę. 
 

• Dane osobowe 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do podglądu/edycji danych Uczniów z określonej klasy. 
 

• Inne informacje o uczniu 

- ta pozycja pozwala Użytkownikowi na dodanie lub podgląd dodatkowych informacji o Uczniach z określonej 
klasy. Można tu odnotować wszelkie informacje, na które nie ma miejsca w pozycji zawierającej dane osobowe 
Uczniów. 
 

• Kontakty z rodzicami 

- w pozycji tej poszczególni Nauczyciele mogą odnotować historię kontaktów z Rodzicami danego Ucznia. Po 
dodaniu kontaktów, będzie można przeglądać je w tej pozycji. 
 

• Obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do wykazu uczęszczania, gdzie można zobaczyć frekwencje klasy. 
 

• Realizacja programów nauczania 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do realizacji programu, gdzie można przeglądać/edytować realizacje programu 
odnotowane w poszczególnych klasach. 
 

• Oceny zachowania 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do pozycji zachowanie, gdzie można przeglądać/edytować oceny z zachowania 
poszczególnych Uczniów. 
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• Oceny postępów w nauce 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do menu Oceny gdzie można sprawdzić postępy ucznia/ów w nauce. 
 

• Klasyfikacja śródroczna 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do statystyki klasyfikacja śródroczna. 
 

• Klasyfikacja roczna 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do statystyki klasyfikacja roczna. 
 

• Zestawienie frekwencji 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do statystyki zestawienie frekwencji. 
 

• Zestawienie uczęszczania w roku szkolnym 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do statystyki procentowe zestawienie frekwencji. 
 

• Zebrania z rodzicami uczniów 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do pozycji wywiadówki, gdzie Wychowawca klasy może odnotować zebranie z 
Rodzicami, a pozostali Nauczyciele, mogą przeglądać terminy zaplanowanych wywiadówek. . 
 

• Praktyki 

- ta pozycja przenosi Użytkownika do pozycji, w której można odnotować/przeglądać praktyki Uczniów z 
określonej klasy. Podczas wprowadzania/edycji praktyk, należy dodać dane związane z początkiem praktyki, 
końcem praktyki, rodzajem praktyki, szczegółowymi informacjami odnośnie praktyki, oraz oznaczenia czy praktyka 
się odbyła. 
 

• Rada klasowa rodziców 

- ta pozycja pozawala Użytkownikowi na odnotowanie lub przeglądanie składu rady klasowej poszczególnych klas 
 

• Samorząd klasowy 

- ta pozycja pozwala Użytkownikowi na odnotowanie lub przeglądanie składu samorządu klasowego 
poszczególnych klas. 
 

• Prawni opiekunowie 

- ta pozycja pozawala Użytkownikowi na przegląd/edycje danych Rodziców/Opiekunów dziecka. Podczas 
wprowadzania/edycji danych , należy dodać dane związane z imieniem, nazwiskiem, ulicą, nr domu/mieszkania, 
miejscowością, kodem pocztowym, województwem, powiatem, gminą, pocztą, krajem, e-mailem, telefonem 
stacjonarnym i komórkowym, powinowactwem, płcią, obywatelstwem polskim i UE. 
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• Uwagi i zalecenia dyrektora szkoły - ta pozycja umożliwia wgląd do zaleceń, jakie Dyrektor placówki wystosował 
do określonej klasy. Tylko Użytkownik z uprawnieniami Dyrektora ma możliwość dodania w tej pozycji wpisu. 

 

• Programy nauczania 

- pozycja to pozwala na podgląd wszystkich programów nauczania, jakie wykorzystywane są w danej klasie (pod 
warunkiem, że Nauczyciele uczący danych przedmiotów uzupełnią informacje o programach nauczania, w widoku 
Oceny). 
 

• Plan lekcji 

- pozycja ta przekierowuje Użytkownika do planu lekcji. 
 

• Notatki – uwagi o uczniach 

- pozycja ta pozawala na dodanie Uczniowi uwagi (pozytywnej lub negatywnej) i podgląd dodanych uwag. 
Jednocześnie, w pozycji tej zapisują się wszystkie wiadomości systemowe z kategorią uwaga wysłane do Rodziców 
poszczególnych Uczniów, i można je tu przeglądać. 
 

• Dyżurni 

- w pozycji tej można dodawać/przeglądać informacje o dyżurnych poszczególnych klas. 
 
 

7. WIRTUALNE KLASY 

e-Dziennik wyposażony został w narzędzie umożliwiające stworzenie tzw. klas wirtualnych. Klasy wirtualne znajdują 
zastosowanie, gdy na jakiejś lekcji zachodzi potrzeba podzielenia klasy na grupy, lub stworzenie grup międzyoddziałowych. 
Przykładowo, w klasach 1A i 1B nauczane są dwa języki: francuski i niemiecki. Część uczniów klasy 1A i 1B chodzi na 
francuski, a część na niemiecki. W takim przypadku, nauczyciele uczący tych przedmiotów tworzą dla nich wirtualne klasy, 
do których dodają tylko tych uczniów klasy 1A i 1B, którzy uczęszczają na dany przedmiot.  
Możliwość tworzenia klas wirtualnych posiada zarówno Użytkownik z uprawnieniami Nauczyciela/Dyrektora jak i szkolny 
Administrator systemu.  
Aby utworzyć klasę wirtualną należy wybrać z menu Organizacja szkoły -> Wirtualne klasy. 
 
INFORMACJA 
W e-Dzienniku częściej używana jest nazwa (np. w planie lekcji), niż symbol wirtualnej klasy. Symbol klasy wirtualnej, rożni 
się od symbolu zwykłej klasy tym, że ma dodatkowo literę x za nazwą oddziału.  
 
UWAGA! 
Po dodaniu Uczniów do wirtualnej klasy, należy nadać im numery dziennika obowiązujące w danej klasie wirtualnej. Nowe 
numery dotyczyć będą tylko danej klasy wirtualnej. Jeżeli numery nie zostaną nadane, nie będzie możliwości dodania ocen 
za pomocą karty ocen.  
 
Oceny dla klas wirtualnych, mogą zostać dodane na kilka sposobów:  

• Karta ocen - Użytkownik wypełnia kartę ocen, pamiętając że należy uwzględnić w nazwie oddziału znak x. Jeśli w 
skład wirtualnej klasy wchodzą Uczniowie z różnych jednostek zespołu, to na 
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karcie należy zaznaczyć dowolny nr jednostki, spośród jednostek z których pochodzą uczniowie danej wirtualnej 
klasy. 

• Pozycja Oceny - Użytkownik może dodać oceny posługując się pozycją Oceny, która umożliwia dodanie ocen 
pojedynczo, oraz seryjnie dla wszystkich Uczniów należących do klasy wirtualnej. 

Aby wyświetlić listę wszystkich klas wirtualnych, do których dodany został wybrany Uczeń, należy wyświetlić 
widok Organizacja szkoły -> Uczniowie, a następnie odszukać określoną osobę i po kliknięciu w Inne wybrać z listy 
rozwijanej Klasy wirtualne. 
 
Powyższa lista dostępna jest również w wyszukiwarce Użytkowników, dostępnej w widoku Organizacja szkoły -> Wyszukaj 

użytkownika.  
 

8. ALERTY 

Alerty to system powiadomień, dostępny dla Dyrektora i Administratora, przedstawiający w prosty i przystępny sposób 
dane istotne dla funkcjonowania szkoły. Za pomocą alertów możemy sprawdzić m.in. braki w realizacji tematów i 
frekwencji, a także wygenerować np. listę Użytkowników logujących się do e-Dziennika.  
 
Aby dodać nowy alert, należy wybrać z menu Narzędzia pozycję alerty, a następnie, kliknąć przycisk Dodaj alert. W kolejnym 
kroku musimy podać nazwę nowego alertu i wybrać częstotliwość, z jaką ma on być generowany. Mamy do wyboru 
możliwość generowania alertów raz w miesiącu (istnieje możliwość wyboru konkretnego dnia miesiąca) albo tygodniowo 
(również mamy możliwość wyboru konkretnego dnia tygodnia).  
 

 

  
 

 
 
Następnie, po wybraniu przycisku Dodaj opcję pojawi się lista dostępnych opcji alertów:  

• Lista logujących się użytkowników z podziałem na grupy - generuje listę Użytkowników, którzy logują się do 
systemu z podziałem na grupy (pierwsze generowanie alertu z użyciem tej opcji zbiera dane od początku roku 
szkolnego, każde kolejne od poprzedniego generowania tego alertu). 

• Lista uczniów poniżej określonego procentu frekwencji z podziałem na klasy - generuje listę Uczniów, których 
procent obecności względem nieobecności jest poniżej żądanego poziomu (Najniższą wartość procentową 
frekwencji ustala osoba dodająca alert). 
Procent frekwencji jest liczony na zasadzie: ilość obecności / ( ilość obecności+ilość nieobecności )* 100%, dane są 
zbierane z całego roku szkolnego. 

• Lista uczniów ze średnią semestralną poniżej określonej wartości - generuje listę Uczniów ze średnią semestralną 
z ocen cząstkowych poniżej zadanej wartości (średnie ocen cząstkowych uczniów z bieżącego semestru bez 
podziału na przedmioty). 

• Lista uczniów ze średnią semestralną poniżej określonej wartości według przedmiotów - generuje listę Uczniów 
ze średnią semestralną z ocen cząstkowych poniżej zadanej wartości z podziałem na przedmioty (średnie ocen 
cząstkowych uczniów z bieżącego semestru z podziałem na przedmioty). 

• Lista nauczycieli, którzy mają brakujące lekcje - generuje listę Nauczycieli, którzy mają braki w realizacjach 
względem planu lekcji (zbiera dane od początku roku szkolnego). 
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• Lista nauczycieli, którzy mają braki we frekwencji na zajęciach względem planu lekcji - generuje listę Nauczycieli, 
którzy mają braki we frekwencji na zajęciach względem planu lekcji (zbiera dane od początku roku szkolnego). 

• Lista nauczycieli, którzy mają brakujące tematy - generuje listę Nauczycieli, którzy mają realizacje, w których nie 
został wypełniony temat (zbiera dane od początku roku szkolnego). 

• Lista nauczycieli, którzy nie zalogowali się do systemu - generuje listę Nauczycieli, którzy nie zalogowali się do 
systemu od momentu wygenerowania poprzedniego alertu (pierwsze generowanie tego alertu z użyciem tej opcji 
zbiera dane od początku roku szkolnego, każde kolejne od poprzedniego generowania tego alertu). 

• Lista nauczycieli z informacją, ile ocen wystawili z danego przedmiotu - generuje listę Nauczycieli z informacją, 
ile ocen wystawili z danego przedmiotu (zbiera dane od początku roku szkolnego). 

• Lista uczniów poniżej zadanego procentu frekwencji z przedmiotów z podziałem na klasy - generuje listę 
uczniów, których procent obecności z danego przedmiotu względem nieobecności jest poniżej określonego, 
wskazanego procentowo, poziomu. 

• Lista nauczycieli, którzy mają brakujące lekcje - szczegółowo - generuje szczegółową listę nauczycieli, którzy mają 
braki w realizacjach względem planu lekcji. 

• Lista nauczycieli, którzy mają braki we frekwencji na zajęciach względem planu lekcji - szczegółowo - generuje 
listę brakujących frekwencji względem planu lekcji z podziałem na nauczycieli. 

 
 
INFORMACJA 
Istnieje możliwość dodania więcej niż jednego alertu tego samego typu. Można np. dodać kilka alertów typu Lista 

nauczycieli, którzy mają brakujące tematy, jeśli chcemy by dany alert generował się z częstotliwością inną, niż raz w 
miesiącu, czy raz w tygodniu (np. 2 razy w miesiącu). Tworzymy wtedy 2 alerty tego samego typu, pod innymi nazwami.  
 
UWAGA! 
Jeśli dodamy więcej niż jeden alert typu Lista nauczycieli, którzy nie zalogowali się do systemu i Lista logujących się 

użytkowników z podziałem na grupy, to każdy z nich będzie zbierał dane osobno. Przykładowo - od 2 miesięcy mamy 
ustawiony alert z opcją Lista nauczycieli, którzy nie zalogowali się do systemu, generuje się on co tydzień we wtorek. Jeśli 
dodamy kolejny alert z taką samą opcją, i częstotliwością generowania się co środę, to nie będzie on gromadził danych od 
poprzedniego (wtorkowego) alertu, tylko zacznie je gromadzić niezależnie, zgodnie ze swoją specyfiką - za pierwszym razem 
zgromadzi dane od początku funkcjonowania systemu, za każdym kolejnym będzie niezależnie gromadził dane z całego 
tygodnia (w przedziale od środy do środy).  
 
UWAGA! 
Dodanie alertu nie będzie możliwe jeśli nie wybierzemy co najmniej jednej opcji.  
 
INFORMACJA 
Przy dodawaniu alertów typu Lista uczniów ze średnią semestralną poniżej określonej wartości według 

przedmiotów czy Lista uczniów poniżej określonego procentu frekwencji z podziałem na klasy, osoba dodająca alert, ustala 
dla danej opcji wartość poniżej której zestawienie będzie generowane. Przykładowo, w przypadku alertu Lista uczniów 

poniżej określonego procentu frekwencji z podziałem na klasy, jeśli osoba dodająca alert ustali wartość tej opcji na 50, w 
zestawieniu znajdą się wszyscy uczniowie, którzy mają poniżej 50% obecności w bieżącym semestrze.  
 
W kolejnym kroku, wybieramy: 
- wartość, poniżej której alert ma być generowany (tylko w przypadku części opcji), 
- format w jakim ma być utworzony plik z alertem (do wyboru plik typu csv, który można otworzyć za pomocą programu 
Excel lub Open Office, i plik typu pdf). 
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UWAGA! 
Jeśli kolejka raportów (kolejka dotyczy ogółu raportów dodanych przez wszystkie używające ich szkoły) oczekujących na 
wygenerowanie jest bardzo długa, może się zdarzyć, że zostanie on udostępniony Użytkownikowi nieco później niż np. 
ustawionego przez niego pierwszego dnia miesiąca. Alert udostępniany jest Użytkownikowi w postaci wiadomości 
systemowej zawierającej link, po wybraniu którego będzie można pobrać plik wygenerowany w wybranym wcześniej 
formacie. Nawet jeśli alert zostanie udostępniony użytkownikowi trochę później niż np. w ustawionym przez niego 
pierwszym dniu miesiąca to i tak zawierał będzie dane do (w tym przypadku) pierwszego dnia miesiąca.  
 
UWAGA! 
Użytkownik ma możliwość pobrania alertu tylko przez 10 dni. Po upływie tego terminu jest on usuwany z serwera.  
 
INFORMACJA 
Jeśli nie chcemy, by któryś z alertów generował się w danym miesiącu czy tygodniu, nie musimy go usuwać. Istnieje 
możliwość wyłączenia go na dany okres - wystarczy wybrać przycisk Deaktywuj przy nazwie danego alertu. W momencie, 
gdy chcemy, by dany alert generował się ponownie wystarczy go znów aktywować.  
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System uczniowski  
– e-Świadectwa 
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1.1.1.1. Widok administratoraWidok administratoraWidok administratoraWidok administratora    

Po zalogowaniu jako administrator otrzymujemy dostęp do następującego menu:  
 
• Szkoła: 
- Nazwy jednostek szkoły 
• Moduł monitorowania: 
- Przygotowane świadectwa 
- Przygotowane arkusze ocen 
• Inne: 
- Wyloguj 
 
 
 
 
Nazwy jednostek szkoły – w tym widoku administrator ma możliwość globalnego zdefiniowana nazwy szkoły, która będzie 
potem wykorzystywana podczas wypełniania świadectw i arkuszy ocen. Stworzoną nazwę podpina się pod konkretną 

jednostkę dzięki czemu funkcjonuje ona jedynie we wskazanym obszarze.  
 

  
 
Uprawnienia rozszerzone – w tym widoku administrator może nadać konkretnym nauczycielom specjalne uprawnienia do 
importowania wszystkich klas z e-Dziennika, niezależnie od tego czy są oni wychowawcami danej klasy( domyślnie, 
nauczyciele mogą importować do aplikacji e-Świadectwa tylko te klasy, których są wychowawcami).  
 
Standardowo dostępne są następujące filtry w historii zmian:  
• Wszystkie, 
• Wydruk świadectwa z konta szkoły, 
• Wydruk świadectwa z konta nauczyciela. 
 
 
 
Przygotowane świadectwa – w tym widoku administrator otrzymuje dostęp i bieżący podgląd do wszystkich świadectw 

przygotowanych przez nauczycieli. Jeżeli świadectwo zostanie oznaczone jako przygotowane, to pojawi się na liście.  

 

Każda pozycja dostępna w tym widok zawiera trzy przyciski umożliwiające odpowiednio:  

- podgląd świadectwa, 

- wydruk świadectwa, 



 

24 
„Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 

Dla rozwoju Mazowsza 

- oznaczenie świadectwa jako zweryfikowane bądź zwrócone do poprawy. 

 

UWAGA! 

Oznaczenie statusu przez nauczyciela przygotowującego świadectwo, odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru obok 
wybranego świadectwa w nowo wygenerowanym widoku oraz zatwierdzenie operacji odpowiednim przyciskiem.  
 
Przygotowane arkusze ocen – w tym widoku administrator ma możliwość podglądnięcia i wydruku przygotowanych arkuszy 
ocen poprzez użycie odpowiednich przycisków. W momencie, gdy arkusz ocen zostanie przez nauczyciela oznaczony jako 
poprawny i przygotowany, pojawi się na liście.  

 
Wyloguj – skorzystanie z tej pozycji menu spowoduje wylogowanie użytkownika z aplikacji e-Świadectwa. 
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2.2.2.2. Widok dyrektoraWidok dyrektoraWidok dyrektoraWidok dyrektora    

Po zalogowaniu jako dyrektor otrzymujemy dostęp do następującego menu:  
 
• Oddział: 
- Edytuj 
- Import danych z e-Dziennika 
- Import ocen z e-Dziennika 
- Wypełnij klasyfikację końcową* 
- Zmień 
• Uczeń: 
- Dodaj 
- Edytuj 
- Usuń 
- Układ arkusza 
• Ustawienia: 
- Konfiguracja 
- Format tekstu 
- Kopiowanie nazw/Edytor schematu nauczania** 
• Opcje wydruków: 
- Edytuj status świadectwa 
- Podgląd wydruku 
- Drukuj 
• Moduł monitorowania: 
- Przygotowane świadectwa 
- Przygotowane arkusze ocen 
- Statystyki 
• Inne: 
- Dane konta nauczyciela 
- Panel dyrektorski 
- Wyloguj 
 
 
*widok opcjonalny, dostępny gdy edytujemy świadectwo dla klas kończących szkołę 
**widok opcjonalny, dostępny gdy edytujemy świadectwo klas podlegających ocenianiu opisowemu  
 

  
 
Edytuj oddział - widok służący do korekty danych oddziału lub jego usunięcia.  
 
Importuj dane z e-Dziennika – Pozwala na importowanie danych uczniów z dziennika elektronicznego. Użytkownik ma 
możliwość dokonania wyboru, jakie dane chce importować, czy dla wszystkich uczniów, czy tylko dla niektórych.  
 
Importuj oceny z e-Dziennika - Pozwala na importowanie ocen uczniów z dziennika elektronicznego. W kolejnych krokach 
mamy możliwość powiązania uczniów, przedmiotów i ocen z odpowiednikami w e-Dzienniku.  
 
Wypełnij klasyfikację końcową -Wypełnij klasyfikację końcową - widok dostępny w momencie, gdy wypełniamy 
świadectwo ukończenia szkoły. Na świadectwie tym znajdują się oceny, wystawione jako końcowe, ze wszystkich 
przedmiotów w których uczeń uczestniczył podczas kończonego obecnie etapu nauczania (np.. dla gimnazjum będą to 
oceny z przedmiotów z klasy 3 oraz oceny z tych przedmiotów, które zakończyły się w klasie 1 lub 2, a nie było ich w klasie 
3). Wypełnić klasyfikację końcową możemy na rożne sposoby, w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzić będą dane, 
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którymi wypełnimy świadectwo. 
 
Przypadek 1: Szkoła prowadziła dziennik elektroniczny od momentu, gdy obecne klasy trzecie były klasami pierwszymi. 
Po wybraniu konkretnego oddziału należy z górnego menu wybrać „Oddział”, następnie z listy, która się pokaże wybrać 
pozycję „Wypełnij klasyfikację końcową”. Po wybraniu tej opcji, w kroku pierwszym, należy jako źródło danych wybrać e-
Dziennik. 
 

 
 

 
 
 
Po dokonaniu powiązania przedmiotów z dziennika elektronicznego z przedmiotami w aplikacji e-Świadectwa, świadectwo 
ukończenia wypełni się automatycznie poprzez importowanie ocen z dziennika elektronicznego (jeśli były one uzupełniane). 
 
Przypadek 2: Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego pierwszy bądź drugi rok z rzędu. 
Po wybraniu konkretnego oddziału należy wybrać z menu „Oddział” a z listy, która się pokaże, pozycję „Import Ocen z e-
Dziennika”. Domyślnie importowane są oceny z bieżącego roku szkolnego. Aby zaimportować oceny z poprzednich lat, 
podczas których szkoła korzystała z dziennika elektronicznego należy po importowaniu ocen z bieżącego roku szkolnego 
jeszcze raz wybrać opcję „Import Ocen z e-Dziennika” i w kroku pierwszym zamiast aktualnego roku szkolnego wybrać z listy 
rok poprzedni. Przedmioty importują się na świadectwo tej klasy, która w wybranym roku szkolnym była bieżącą klasą dla 
danego oddziału. Przykładowo jeśli w roku szkolnym 2010/2011 oddział dla którego importujemy oceny był w klasie 2 to po 
wybraniu tego roku w kroku 1 importu zaciągnięte oceny znajdą się na świadectwie z klasy 2.  
 

 
 

Po zaimportowaniu ocen należy uzupełnić świadectwo ukończenia o przedmioty zakończone w poprzednich klasach w 
których szkoła nie korzystała z dziennika elektronicznego. 
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UWAGA! 

Aby nie wpisywać nazw przedmiotów zakończonych w poprzednich klasach dla każdego z uczniów z osobna można, po 
wpisaniu ich na str. 2 świadectwa dla jednego ucznia z oddziału, wybrać z menu „Ustawienia” pozycję „Kopiowanie nazw”, 
następnie w oknie, które się pojawi zaznaczyć na jakiej klasyfikacji znaleźć mają się te przedmioty i zaznaczyć uczniów. 

Nazwy przedmiotów skopiują się na str. 2 świadectwa z konkretnej klasy dla wszystkich uczniów z oddziału. 
 
 

 
 

Dodaj ucznia - widok służący do dodania nowego ucznia do oddziału. Podczas dodawania danych ucznia należy zwrócić 
uwagę na pola z "*", ponieważ są one wymagane do założenia nowego ucznia. W przypadku ich braku aplikacja uniemożliwi 
dodanie nowego ucznia. Dane tutaj uzupełnione są wykorzystane potem na świadectwie oraz arkuszu ocen.  
 
Edytuj ucznia - widok służący do korekty danych ucznia znajdującego się w oddziale.  
 
Usuń ucznia - użycie tej opcji spowoduje usunięcie aktualnie wybranego ucznia.  
 
Układ arkusza - widok umożliwiający powiązanie danych z klasyfikacji i świadectwa z danymi znajdującymi się na arkuszu 
ocen. Jest on aktywny jedynie w momencie wybrania ucznia i przejścia na zakładkę arkusz ocen. Każda kolumna znajdująca 
się na stronie arkusza ma możliwość wyboru klasy oraz rodzaju klasyfikacji (semestralna, roczna, końcoworoczna), która 
zostanie w niej umieszczona. Dodatkowo konfiguracja poczyniona w tym widoku może zostać skopiowana do wszystkich 
uczniów znajdujących się w oddziale albo być powiązana tylko z wskazanym uczniem.  
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Konfiguracja - widok umożliwia konfigurację najważniejszych opcji na świadectwie oraz sposób korzystania z aplikacji. 
Możliwe jest ustawienie m.in. numeru na świadectwie, drugiego imienia, kreskowania pól, daty, włączenie dodatkowego 
okna z listą uczniów, rodzaju sortowania uczniów, ustawienia priorytetowania uczniów na liście (najpierw uczniowie z 
wyróżnieniem). Dodatkowo można zmodyfikować standardowo dostępną treść adnotacji o lekkim upośledzeniu. Aplikacja 
e-Świadectwa posiada również gotową listę wyrazów, które nie pojawią się jako ostatnie na końcu linii. Jeżeli lista ta nie 

będzie zawierała jakiejś pozycji, to można ją uzupełnić właśnie w tym widoku poprzez wybranie zakładki "wyrazy".  
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Format tekstu - widok, który pozwala na zmianę standardu czcionki w określonych polach na świadectwie. Można wybrać 
czcionkę, rozmiar, styl oraz sposób wyrównania. Dodatkowo edycję można dokonać i zapisać dla wybranego ucznia bądź 
wszystkich znajdujących się w oddziale.  
 
Kopiowanie nazw - widok, który umożliwia kopiowanie nazw przedmiotów określonego ucznia do klasyfikacji zaznaczonych 
uczniów. Dostępne są trzy rodzaje pól do skopiowania: "przedmioty obowiązkowe, dodatkowe, zajęcia w profilu" 
(konieczne jest zdefiniowanie klasyfikacji), "Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (LO)" oraz 
"Zawód i specjalizacja". Niektóre pola aktywują się dopiero w momencie wybrania odpowiednie wzoru świadectwa np. dla 
technikum.  
 
Edytor schematu oceniania - widok, który umożliwia modyfikowanie dostępnego(dla klas 1-3 szkoły podstawowej) 
schematu oceniania opisowego, poprzez wybór tylko tych z dostępnych wyrażeń, z których chcemy korzystać, i dodawanie 
własnych. Nauczyciel ma możliwość usunięcia z dostępnego schematu wyrażeń z których nie będzie korzystał i dodanie 
własnych, tak by stworzyć schemat oceniania opisowego dostosowany do potrzeb programowych danego oddziału. 
Jednocześnie, jeśli proponowana trójstopniowa skala ocen nie odpowiada jego potrzebom, nauczyciel ma możliwość 
dodania własnego schematu oceniania.  
 
UWAGA! 
Zmiany wprowadzone przez nas do schematu oceniania opisowego mają zastosowania w ramach konkretnego oddziału i są 
nieodwracalne. Jeśli będziemy chcieli użyć jakiegoś wyrażenia, które zostało przez nas wcześniej usunięte, można tego 
dokonać tylko poprzez ponowne zaciągnięcie schematu, jednak wynikiem tego będzie utrata wszystkich wprowadzonych 
przez nas zmian.  
 
Edytuj status świadectw - bardzo ważny widok, który odpowiada za zmianę statusu świadectwa i możliwość jego wydruku. 
Pojawi się tutaj lista wszystkich uczniów należących do oddziału wraz z ich świadectwami. Aby zablokować możliwość 
dalszego edytowania świadectwa, należy oznaczyć pole wyboru obok ucznia i kliknąć przycisk "zatwierdź zmiany". W tym 
widoku możliwe jest również oznaczenie świadectwa jako zweryfikowanego, Świadectwo posiada cztery stany: "W trakcie 
edycji", "Gotowe do wydruku", "Wydrukowano", "Zweryfikowano wydruk". Początkowym statusem wszystkich świadectw 
jest status "W trakcie edycji". Po wypełnieniu świadectwa i sprawdzeniu jego poprawności (za pomocą opcji "Podgląd 
wydruku") oznaczamy je jako "gotowe do wydruku". Oznaczenie świadectwa tym stanem skutkuje blokadą jego dalszej 
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edycji. Tak przygotowane świadectwo może zostać wydrukowane przez wychowawcę lub administratora szkoły. 
Wygenerowanie pliku z wydrukiem powoduje przejście świadectwa w stan "Wydrukowano". Następnie jeżeli świadectwo 
zostanie wydrukowane na giloszu i stwierdzimy że wydruk zawiera kompletne dane możemy zakończyć proces drukowania 
oznaczając świadectwo statusem "Zweryfikowano wydruk". ale dopiero po dokonaniu pełnego wydruku świadectwa.  
 
UWAGA! 
Po zablokowaniu świadectwa nie będzie możliwości jego edycji oraz korzystania z większości opcji i widoków powiązanych z 
edycją świadectwa. Zostaną one uaktywnione dopiero po ponownym odblokowaniu świadectwa.  
 
Dodatkowo szkoły muszą w tym widoku powiązać ucznia z aplikacji e-Świadectwa z uczniem z e-Dziennika. Dopiero wtedy 
będzie możliwość zablokowania świadectwa.  
 
Podgląd wydruku - opcja ta służy do wygenerowania podglądu wydruku. Możliwe jest wybranie tylko niektórych uczniów z 
listy należących do oddziału.  
 
Drukuj - opcja ta służy do wygenerowania gotowego wydruku świadectwa oraz arkusza ocen. Możliwe jest wygenerowanie 
wydruku dopiero w momencie zablokowania świadectwa oraz arkusza ocen.  
 
Przygotowane świadectwa – w tym widoku dyrektor otrzymuje dostęp i bieżący podgląd do wszystkich świadectw 
przygotowanych przez nauczycieli. Jeżeli świadectwo zostanie oznaczone jako przygotowane, to pojawi się na liście.  
 
Każda pozycja dostępna w tym widok zawiera trzy przyciski umożliwiające odpowiednio: 
- podgląd świadectwa, 
- wydruk świadectwa, 
- oznaczenie świadectwa jako zweryfikowane bądź zwrócone do poprawy. 
 
 
Przygotowane arkusze ocen – w tym widoku dyrektor ma możliwość podglądnięcia i wydruku przygotowanych arkuszy 
ocen poprzez użycie odpowiednich przycisków. W momencie, gdy arkusz ocen zostanie przez nauczyciela oznaczony jako 
poprawny i przygotowany, pojawi się na liście.  
 
Dane konta nauczyciela - w tym widoku dyrektor ma dostęp do podglądu swoich danych (imię, nazwisko), licencji dodanych 
dla szkoły. Aktualna pula jest wyświetlana na bieżąco w odpowiedniej kolumnie.  
 
Wybranie przycisku udostępni widok, w którym zlokalizowane będą wszystkie ważniejsze zmiany dokonane do tej przez 
administratora oraz innych użytkowników.  
 
Standardowo dostępne są następujące filtry w historii zmian: 
• Wszystkie, 
• Wydruk świadectwa z konta szkoły, 
• Wydruk świadectwa z konta nauczyciela. 
 
 
Panel dyrektorski - widok, który jest dostępny jedynie dla dyrektora. Znajdują się tutaj trzy zakładki: widok główny, dane 
osobowe oraz rejestr udostępnień danych. W widoku głównym znajdują się informacje na temat szkoły (nazwa, adres, e-
mail, telefon oraz data dodania szkoły). W danych osobowych znajdują się wszystkie najważniejsze informacje z punktu 
widzenia ustawy o danych osobowych oraz komplet dokumentów możliwych do pobrania w dowolnym momencie. 
Zakładka rejestr udostępnień danych umożliwia wprowadzenie i ewidencjonowanie przez dyrektora dostępu do danych 
osobowych.  
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Wyloguj – skorzystanie z tej pozycji menu spowoduje wylogowanie użytkownika z aplikacji e-Świadectwa. 
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System uczniowski 
– e-Sekretariat 

  



 

33 
„Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 

Dla rozwoju Mazowsza 

1.1.1.1. WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    

OPIS INTERFEJSU PROGRAMU: 
1. MENU GŁÓWNE - Menu umożliwiające konfigurację oraz dostęp do pomocy 
2. PASEK NARZĘDZI - Przyciski obsługujące podstawowe czynności na obiekcie 
3. FILTRY - Panel służący do filtrowania danych wyświetlanych w tabeli 
4. DRZEWO - Okno umożliwiające poruszanie się po podstawowych widokach 
5. TABELA - Okno wyświetlające posortowane dane z aktualnego widoku 
 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Menu główneMenu główneMenu główneMenu główne    

PROGRAM: 
1. Wyloguj - Wylogowanie z aplikacji 

 

 

 

 
 
DANE: 
1. Nowy - Dodawanie nowego wpisu dla wybranego z DRZEWA widoku 
2. Edytuj - Edytowanie aktualnie zaznaczonego w TABELI obiektu 
3. Usuń - Usuwanie aktualnie zaznaczonego w TABELI obiektu 
4. Filtruj - Zarządzanie filtrami wpływającymi na wyświetlane w TABELI dane 
5. Drukuj - Drukowanie wykazów, zestawień, druków zwykłych/specjalnych oraz drukowanie aktualnie widocznych 
w TABELI danych 
6. Dane osobowe - Dostęp do dokumentacji technicznej oraz listy osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych 
7. Eksporty - Eksportowanie danych do formatu kompatybilnego z innymi aplikacjami 
8. Importy - Importowanie danych w formacie SOU (Standard Opisu Ucznia) 
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WIDOK: 
1. Odśwież - Odświeżanie widoku po dokonaniu zmian (np. w przypadku operowania na tych samych danych przez dwóch 
różnych użytkowników) 

 

 

 

 
 
OPERACJE: 
1. Dodaj wpisy o wypełnieniu obowiązku szkolnego - Automatyczne wypełnianie obowiązku szkolnego dla uczniów z 
uzupełnionymi wszystkimi polami wymaganymi 
2. Rozpocznij tegoroczny nabór w szkole - Rozpoczęcie naboru dla zespołu szkół 
3. Wyłącz tegoroczny nabór w szkole - Wyłączenie naboru dla zespołu szkół z możliwością jego wznowienia 
4. Zakończ tegoroczny nabór jednostki - Zakończenie naboru dla aktualnej jednostki (dostępne po przejściu w DRZEWIE do 
widoku jednostki) 
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NARZĘDZIA: 
1. Szczęśliwy numerek - Dostęp do szczęśliwych numerków dla bieżącego lub kolejnego dnia (po godzinie 18:00) 

 

 
 

 
 
USTAWIENIA: 
1. Konfiguracja - Konfigurowanie ustawień użytkownika (zmiana hasła, danych osobowych, keystroke), ustawień szkoły 
(numeracja ksiąg) oraz komunikatów 
2. Uprawnienia - Wyświetlenie uprawnień użytkowników oraz możliwość ich zmiany 
3. Konfiguracja kolumn - Edytowanie profili filtrujących kolumny wyświetlane w TABELI 

 

 
 

 
 
POMOC: 
1. Pomoc - Dostęp do niniejszego widoku pomocy 
1. Kod pomocy technicznej - Wyświetlenie kodu potrzebnego do uzyskania pomocy telefonicznej od pracowników firmy 
LIBRUS 

 

 

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Pasek narzędziPasek narzędziPasek narzędziPasek narzędzi    

FILTRUJ: 
Zarządzanie filtrami wpływającymi na wyświetlane w TABELI dane. 
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DRUKUJ: 
Drukowanie wykazów, zestawień, druków zwykłych/specjalnych oraz drukowanie aktualnie widocznych w TABELI danych. 

 

 

 
 
ODŚWIEŻ: 
Odświeżanie widoku po dokonaniu zmian (np. w przypadku operowania na tych samych danych przez dwóch różnych 
użytkowników). 

 

 

 
 
NOWY: 
Dodawanie nowego wpisu dla wybranego z DRZEWA widoku. 

 

 

 
 
EDYTUJ: 
Edytowanie aktualnie zaznaczonego w TABELI obiektu. 

 

 

 
 
USUŃ: 
Usuwanie aktualnie zaznaczonego w TABELI obiektu. 

 

 

 
 
INNE: 
Dostęp do dodatkowych operacji na obiektach (np. przeglądanie Historii zmian). 
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1.3.1.3.1.3.1.3. KonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracja    

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wypełnij prawidłowo pola związane z hasłem dostępowym, 
4) Zatwierdź operację klikając przycisk "Zapis".  
 
UWAGA! 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dane wpisywane podczas tworzenia nowego hasła. W przypadku ustawienia błędnego 
hasła nie będzie możliwe skorzystanie z e-Sekretariatu oraz e-Dziennika. 
 
WSKAZÓWKA: 
Jedyną możliwością odzyskania dostępu do konta jest wygenerowanie nowego hasła przez administratora szkolnego.  
 

 
 
ZMIANA DANYCH KONTA UŻYTKOWNIKA: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wybierz zakładkę "Dane konta użytkownika", 
4) Wypełnij pola danymi, 
5) Zatwierdź operację klikając przycisk "Zapis".  
 
UWAGA! 
Zmiana danych konta użytkownika nastąpi jednocześnie na koncie w e-Dzienniku oraz e-Sekretariacie. 
 
WSKAZÓWKA: 
Zmiana danych konta użytkownika jest nieograniczona, co oznacza, że w dowolnym momencie można dokonać korekty 
informacji znajdujących się w systemie.  
 

 
NUMERACJA KSIĄG: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wybierz zakładkę "Numeracja ksiąg", 
4) W celu wyłączenia automatycznej numeracji ksiąg odznacz pola obok odpowiedniej pozycji, 
5) W celu skorzystania z zaawansowanych opcji zaznacz pole "Zaawansowane opcje", 
6) Zatwierdź operację klikając przycisk "Zapis".  
 
INFORMACJA: 
Wspólna numeracja księgi ucznia i/lub księgi ewidencji pozwala na wprowadzenie jednolitej numeracji ksiąg w 
poszczególnych jednostkach należących do szkoły (np. Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące). Przy zaznaczonej opcji 
numer w księdze ucznia i/lub księgi ewidencji musi być unikatowy w ramach całej szkoły. 
Automatyczna numeracja księgi ucznia pozwoli na automatyczne uzupełnianie numeru księgi ucznia podczas 
każdorazowego dodania nowego ucznia zarówno poprzez e-Sekretariat jak i e-Dziennik. 
Zaawansowane opcje umożliwiają wprowadzenie ręcznej korekty do numeracji aktualnie znajdującej się w bazie danych 
szkoły oraz modyfikację wzorca numeru księgi ucznia.  
 
UWAGA! 
Numeracja ksiąg i ich błędne ustawienia mogą zablokować możliwość dodawania danych do e-Sekretariatu oraz e-
Dziennika. 
 
WSKAZÓWKA: 
Jeżeli występują problemy z dodawaniem nowych uczniów, ponieważ e-Sekretariat lub e-Dziennik zgłasza problemy z 
powtarzającą się numeracją w księgach, warto ją wyłączyć.  
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PRZEGLĄDANIE DANYCH SZKOŁY: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wybierz zakładkę "Dane szkoły". 
 
WSKAZÓWKA: 
Dane szkoły można edytować w dowolnej chwili poprzez drzewko "Dane szkoły" znajdujące się w e-Sekretariacie.  
 

 
INNE USTAWIENIA: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wybierz zakładkę "Inne ustawienia", 
4) Zaznacz funkcje, które mają być wykonywane przez system, 
5) Zatwierdź operację klikając przycisk "Zapis".  
 
WSKAZÓWKA: 
Zaznaczenie pozycji związanej z ostrzeganiem, gdy nie są wypełnione wszystkie pola wymagane do prawidłowej pracy e-
Sekretariatu umożliwi odnalezienie ewentualnych braków w dokumentacji.  
 

 
 
DANE ZESPOŁU SZKÓŁ: 
 
1) Kliknij w menu "Ustawienia", 
2) Wybierz pozycję "Konfiguracja", 
3) Wybierz zakładkę "Dane zespołu szkół (do SIO)", 
4) Uzupełnij dane, 
5) Zatwierdź operację klikając przycisk "Zapis".  
 
UWAGA! 
Dane znajdujące się w tym widoku są konieczne do wypełnienia w celu wykonania prawidłowego eksportu do SIO. W 
przypadku ich braku e-Sekretariat zgłosi odpowiednie ostrzeżenie. 
 
WSKAZÓWKA: 
Najczęstsze błędy i problemy pojawiające się podczas importowania danych do SIO na podstawie danych eksportowanych z 
programu e-Sekretariatu wynikają z błędnego podania numeru REGON.  

2.2.2.2. JEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKI    

 
 

LOKALIZACJA: 
Drzewo > Dane szkoły > Jednostki 
 
OPIS: 
Widok zawiera listę jednostek działających w ramach jednego zespołu szkół. 
 
DOSTĘPNE OPCJE: 
1. Dodawanie nowej jednostki 
2. Edytowanie istniejącej jednostki 
3. Usuwanie istniejącej jednostki 
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WSKAZÓWKA: 
Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na konkretnej jednostce spowoduje przejście do okna edycji. 

 

3.3.3.3. PORADY I WSKAZÓWKIPORADY I WSKAZÓWKIPORADY I WSKAZÓWKIPORADY I WSKAZÓWKI    

DODATKOWE WIDOKI 

 

INFORMACJA: 

Wiele widoków (np. Księga ucznia) jest dostępnych dopiero po przejściu do konkretnej jednostki. Zakładki 

jednostek znajdują się na samym dole DRZEWA (patrz "Wstęp"). 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE OPERACJE NA OBIEKTACH 

 

INFORMACJA: 

Wiele operacji na wybranym z tabeli elemencie jest dostępnych pod przyciskiem "Inne" na PASKU 

NARZĘDZI (patrz "Wstęp"). 

 

 

 

 

POCZEKALNIA: 
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OPIEKUNOWIE: 

 

 
 

 

KSIĘGA EWIDENCJI: 
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KSIĘGA UCZNIA: 

 

 
 

 

BIEŻĄCY NABÓR: 

 

 
 

 

HURTOWE ZAZNACZANIE POZYCJI: 

 

INFORMACJA: 

W celu zaznaczenia kilku pozycji na raz należy przytrzymać klawisz SHIFT na klawiaturze oraz kliknąć na 

pierwszą i ostatnią pozycję z listy. Wszystkie pozycje znajdujące się pomiędzy zaznaczonymi fragmentami 

zostaną automatycznie oznaczone jako wybrane. 
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4.4.4.4. PROMOCJA UCZNIÓWPROMOCJA UCZNIÓWPROMOCJA UCZNIÓWPROMOCJA UCZNIÓW    

I. Promocja – jesteśmy zespołem szkół - w jaki sposób przenieść uczniów ze szkoły podstawowej do 

gimnazjum? 

Postępowanie w tym przypadku zależy od tego, czy posiadają Państwo licencję na profesjonalną wersję 
systemu e-Sekretariat, czy też nie. 

Jeżeli posiadają Państwo profesjonalną wersję systemu e-Sekretariat, można postąpić w następujący sposób: 

1. w e-Sekretariacie otworzyć Księgę ucznia szkoły podstawowej i na podstawie uczniów klasy szóstej 
utworzyć kandydatów do innej jednostki (jako jednostkę docelową wskazujemy gimnazjum) 

2. uruchamiamy kreator promocji i w kroku drugim tworzymy absolwentów z uczniów klas szóstych 
szkoły podstawowej (*) 

3. otwieramy jednostkę gimnazjum i przechodzimy do kandydatów (bieżący nabór) 
4. ustawiamy kandydatom wybrany/proponowany oddział oraz określamy status (przyjęty/odrzucony) 
5. po wprowadzeniu wszystkich kandydatów, z górnego menu e-Sekretariatu wybieramy Operacje - 

> Zakończ tegoroczny nabór 

 

INFORMACJA: 

Jeżeli w szkole jest włączona Automatyczna numeracja księgi ucznia, to przyjęci kandydaci uzyskają nowy 

numer księgi ucznia nadany przez system. Jeżeli opcja jest wyłączona, przenoszeni uczniowie nie będą mięli 

nadanego numeru księgi ucznia i trzeba je będzie uzupełnić samodzielnie. Opcję Automatyczna numeracja 

księgi ucznia można znaleźć w e-Sekretariacie (Ustawienia - > Konfiguracja - > Numeracja ksiąg). 

 

 

UWAGA: 

Jeżeli pominęliśmy krok 1 i od razu utworzyliśmy absolwentów z uczniów klas szóstych (krok 2), to przed 

przejściem do kroku 3, w e-Sekretariacie z lewego menu wybieramy szkołę podstawową oraz 

zakładkę Absolwenci. Następnie na podstawie tegorocznych absolwentów tworzymy kandydatów do innej 

jednostki (jako jednostkę docelową wskazujemy gimnazjum). 

Jeżeli NIE posiadają Państwo profesjonalnej wersji systemu e-Sekretariat, najpierw należy przeprowadzić 
promocję klas gimnazjalnych. W tym celu: 

• uruchomiamy kreator promocji 

• w kroku 2, jako klasy kończące, zaznaczamy tylko klasy trzecie gimnazjum 

• w kroku 3 promujemy tylko klasy pierwsze oraz drugie gimnazjum (1a - > 2a, 2b - > 3b itd.) Dla klas 
szkoły podstawowej zmieniamy numery na takie same, jakie obowiązywały w ostatnim roku szkolnym 
(4b - > 4b itd.) 

• w kroku 4 dodajemy nowe klasy pierwsze gimnazjum 

• w kroku 5 nie ustawiamy dat i przechodzimy do kroku 6 

• w kroku 6 możemy przenieść uczniów gimnazjum między klasami (jeśli jest taka potrzeba) 

 

Teraz powinniśmy przenieść uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Można to zrobić zarówno w e-
Sekretariacie jak i w e-Dzienniku (jeśli szkoła posiada e-Dziennik). W e-Dzienniku można to zrobić w następujący 
sposób: 

• w dzienniku elektronicznym, z górnego menu wybieramy Uczniowie 
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• następnie używamy przycisku przenieś obok wybranych uczniów (ponieważ w sierpniu uczniowie nie 
mają już żadnych danych w e-Dzienniku, możemy skorzystać z opcji Przeniesienie ucznia do innej klasy 

bez danych z bieżącego okresu) 

• przenosimy wybranych uczniów klas szóstych szkoły podstawowej do klas pierwszych gimnazjum 

 

 

UWAGA: 

Podczas przenoszenia uczniów możemy zmienić numer księgi ucznia (jeżeli numeracja jest lokalna, czyli 

numeracja księgi ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum jest prowadzona osobno, należy zmienić ten 

numer). 

 

 

UWAGA: 

Uczniów można również przenieść, uruchamiając mechanizm promocji, pomijając kroki 1-5 i przechodząc do 

kroku 6. Jest to szybszy sposób, jednakże w tym wypadku nie będziemy mieli wyboru, czy chcemy zachować 

dotychczasowy numer księgi ucznia. 

Jeżeli w szkole jest włączona opcja Wspólna numeracja księgi ucznia, to przenoszony uczeń zachowa 

dotychczasowy nr KU. 

Jeżeli w szkole jest wyłączona opcja Wspólna numeracja księgi ucznia, to: 

• jeśli dodatkowo opcja Automatyczna numeracja księgi ucznia jest włączona, to przenoszony uczeń 
uzyska nowy numer księgi ucznia nadany przez system 

• jeśli dodatkowo opcja Automatyczna numeracja księgi ucznia jest wyłączona, to przenoszony uczeń nie 
będzie miał nadanego numeru księgi ucznia i trzeba go będzie uzupełnić samodzielnie. 

 

INFORMACJA: 

Opcje Automatyczna numeracja księgi ucznia oraz Wspólna numeracja księgi ucznia można znaleźć w e-

Sekretariacie (Ustawienia - > Konfiguracja - > Numeracja ksiąg) 

 

Na koniec należy jeszcze raz uruchomić mechanizm promocji i przejść wszystkie kroki, tym razem POMIJAJĄC 
KLASY GIMNAZJUM (ponieważ dla gimnazjum promocja została już przez nas przeprowadzona). W tym celu: 

• uruchomiamy kreator promocji 

• w kroku 2, jako klasy kończące, zaznaczamy tylko klasy szóste SP 

• w kroku 3 promujemy tylko klasy 1-5 SP (1a - > 2a, 2b - > 3b itd.) Dla klas gimnazjalnych zmieniamy 
numery na takie same (3b - > 3b itd.) 

• w kroku 4 dodajemy nowe klasy pierwsze SP 

• w kroku 5 ustawiamy daty 

• w kroku 6 możemy przenieść uczniów między klasami (jeśli jest taka potrzeba) 

 

 

II. Promocja – część uczniów nie zdała do następnej klasy – jak mam dokonać promocji uczniów? 

Promocję mogą Państwo przeprowadzić na dwa sposoby: 

1). Promocji należy dokonać dla całych klas (tak jakby wszyscy uczniowie zdali). Następnie, zależnie od sytuacji, 
należy postąpić w następujący sposób:  
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a) uczeń był uczniem klasy programowo najwyższej (6a) i stał się absolwentem. Chcemy przywrócić go z 
powrotem do szkoły w taki sposób, aby trafił do klasy 6a (lub innej klasy szóstej, do której ma uczęszczać w 
nadchodzącym roku szkolnym): 

• uruchamiamy kreator promocji 

• pomijamy kroki 1-5 i przechodzimy do kroku 6 promocji 

• z listy po lewej stronie wybieramy „Tegoroczni absolwenci”, a po prawej klasę 6a (lub inną klasę 
szóstą) 

• zaznaczamy wybranego ucznia i przenosimy go do wybranej klasy 

 

b) uczeń NIE był uczniem klasy programowo najwyższej (chodził np. do 3a) i został promowany do klasy 4a. 
Chcemy cofnąć go do klasy 3a (lub innej klasy trzeciej, do której ma uczęszczać w nadchodzącym roku 
szkolnym). W tym celu:  

• uruchamiamy kreator promocji, 

• pomijamy kroki 1-5 i przechodzimy do kroku 6 promocji 

• z listy po lewej stronie wybieramy klasę 4a, a po prawej klasę 3a (lub inną klasę trzecią) 

• zaznaczamy wybranego ucznia i przenosimy go do wybranej klasy 

 

2). Mogą Państwo również, przed przystąpieniem do promocji uczniów, przenieść uczniów niepromowanych do 
niższych klas (np. 4a › 3a). Uczeń będzie na chwilę w klasie niższej (3a). Następnie dokonujemy promocji, w 
wyniku czego klasa 3a staje się klasą 4a. Uczeń będzie więc powtarzał klasę 4a. 
Aby przenieść ucznia, wybieramy z górnego menu „Uczniowie”, a następnie używamy przycisku „przenieś” 
obok wybranych uczniów (ponieważ w sierpniu uczniowie nie mają już żadnych danych w e-Dzienniku, możemy 
skorzystać z opcji „Przeniesienie ucznia do innej klasy bez danych z bieżącego okresu”. 
 

 

III. Promocja – część uczniów ma egzaminy poprawkowe pod koniec sierpnia – kiedy mogę dokonać promocji 

uczniów? 

Promocji mogą Państwo dokonać już przed egzaminami poprawkowymi. Dokonujemy jej dla całych klas 
zakładając, że wszyscy uczniowie zdadzą poprawki. Jeśli jednak po promocji okaże się, że uczeń nie został 
promowany, należy postąpić w następujący sposób (zależnie od sytuacji): 

a) uczeń był uczniem klasy programowo najwyższej (6a) i stał się absolwentem. Chcemy przywrócić go z 
powrotem do szkoły w taki sposób, aby trafił do klasy 6a (lub innej klasy szóstej, do której ma uczęszczać w 
nadchodzącym roku szkolnym): 

• uruchamiamy kreator promocji 

• pomijamy kroki 1-5 i przechodzimy do kroku 6 promocji 

• z listy po lewej stronie wybieramy „Tegoroczni absolwenci”, a po prawej klasę 6a (lub inną klasę 
szóstą) 

• zaznaczamy wybranego ucznia i przenosimy go do wybranej klasy 

 

b) uczeń NIE był uczniem klasy programowo najwyższej (chodził np. do 3a) i został promowany do klasy 4a. 
Chcemy cofnąć go do klasy 3a (lub innej klasy trzeciej, do której ma uczęszczać w nadchodzącym roku 
szkolnym). W tym celu:  

• uruchamiamy kreator promocji, 



 

45 
„Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 

Dla rozwoju Mazowsza 

• pomijamy kroki 1-5 i przechodzimy do kroku 6 promocji 

• z listy po lewej stronie wybieramy klasę 4a, a po prawej klasę 3a (lub inną klasę trzecią) 

• zaznaczamy wybranego ucznia i przenosimy go do wybranej klasy 

 

 

IV. Promocja – proces promocji został przeprowadzony nieprawidłowo (absolwentami stali się uczniowie klas 

innych niż programowo najwyższej). 

Załóżmy, że w szkole podstawowej przeprowadziliśmy promocję dwukrotnie i przypadkowo stworzyliśmy 
absolwentów zarówno z klas szóstych, jak i piątych. Uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym chodzili do 
klasy 5a, trafili do rejestru absolwentów. Chcemy przywrócić ich z powrotem do szkoły w taki sposób, aby trafili 
do klasy 6a (lub innej klasy szóstej, do której mają uczęszczać w nadchodzącym roku szkolnym). W tym celu: 

• uruchamiamy kreator promocji, 

• pomijamy kroki 1-5 i przechodzimy do kroku 6 promocji 

• z listy po lewej stronie wybieramy „Tegoroczni absolwenci”, a po prawej klasę 6a (lub inną klasę 
szóstą) 

• zaznaczamy wybranych absolwentów i przenosimy ich do wybranej klasy 

 
UWAGA: 
Jeżeli na liście nie ma dostępnej klasy 6a, należy najpierw dodać taką klasę do systemu. W tym celu wybieramy 
Oddziały- > Lista wszystkich oddziałów, a następnie klikamy przycisk „Nowy” (dla klasy tej konieczne będzie 
również dodanie odpowiednich przydziałów w e-Dzienniku). 
 

 

V. Promocja – proces promocji został przeprowadzony wielokrotnie (numery klas się nie zgadzają).  

Załóżmy, że w szkole podstawowej przeprowadziliśmy promocję dwukrotnie. Teraz w szkole mamy klasy 
siódme i nie mamy klas drugich (klasy mają zawyżone numery o jeden). Zakładając, że uczniowie są we 
właściwych klasach (czyli w klasie 7c są uczniowie, którzy w nowym roku szkolnym powinni być w klasie 6c, a w 
klasie 3d są uczniowie, którzy powinni być w 2d), należy: 

• uruchomić kreator promocji 

• pominąć krok 1 oraz 2 i przejść do kroku 3 promocji 

• ustawić odpowiednie numery w klasach (3d -> 2d, 7c -> 6c) i zatwierdzić zmiany. 

VI. Promocja – w jaki sposób z dwóch klas piątych mam utworzyć jedną klasę szóstą? 

Załóżmy, że mamy w szkole klasy: 5a oraz 5b. Z uczniów tych klas chcemy utworzyć w kolejnym roku szkolnym 
jedną klasę – 6a. W tym celu powinniśmy: 

• użyć mechanizmu promocji, aby promować obie klasy piąte (5a -> 6a oraz 5b -> 6b) 

• następnie, po przejściu do kroku 6 promocji, z listy po lewej stronie wybieramy 6b, a po prawej 6a 

• zaznaczamy wszystkich uczniów klasy 6b i przenosimy ich do klasy 6a. 

 
 
Teraz możemy jeszcze usunąć z systemu klasę 6b. W tym celu z wybieramy Oddziały- > Lista wszystkich 
oddziałów, a następnie klikamy przycisk „Usuń”. 

 


