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KONTO ADMINISTRATORA
POCZĄTEK PRACY Z SYSTEMEM
Pracę z e-Dziennikiem należy rozpocząd 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 Paostwo w dziale pomocy zatytułowanym Konfiguracja.

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


Okresowa zmiana hasła.
UWAGA!
Hasło musi składad się z co najmniej 8 znaków, zawierad 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 byd 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 kooca.


Cała komunikacja realizowana jest za pomocą kanału szyfrowanego.



Wybrane grupy Użytkowników mogą korzystad z dodatkowej, biometrycznej metody
uwierzytelniania KeyStroke.
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MENU GŁÓWNE

- Pozycja Oceny otwiera widok z ocenami rozróżnionymi według klas i przedmiotów.
Można tutaj dodawad, edytowad i usuwad oceny.

- Pozycja Nieobecności otwiera widok z nieobecnościami. Można tutaj dodawad,
edytowad, usuwad i usprawiedliwiad nieobecności.

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

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

- Pozycja Terminarz pozwala na dostęp do terminarza.

- Pozycja Konfiguracja pozwala m.in. wprowadzid nowe hasło dostępu lub zmienid
dane Użytkownika oraz w przypadku Administratora wprowadzid szereg ustawieo związanych z
funkcjonowaniem szkoły.

- Pozycja e-ListaPodręczników pozwala na dostęp do moduły pozwalającego stworzyd
i opublikowad listę podręczników szkolnych.

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

- Pozycja Wyloguj służy do wylogowania się i wyjścia z systemu.
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- Pozycja E-Nauczanie przekierowuje Użytkownika na stronę platformy e-Nauczanie
(dostępny jedynie dla placówek wyposażonych w platformie e-Nauczanie).

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 możliwośd
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.

Zmiana w wersji 5.6: ocena znakowa
Jeżeli Administrator włączył taką funkcję w konfiguracji szkoły, to podczas dodawania oceny,
Nauczyciel może usunąd ocenę wybraną w polu Ocena i wpisad samodzielnie nową ocenę
znakową, zawierającą maksymalnie dwa znaki i nie będącą uwzględnianą w statystykach.
UWAGA
Jeżeli widok dodawania ocen zawiera tylko z bieżącego semestru, oznacza to że administrator
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włączył funkcję Pokazuj oceny tylko z bieżącego semestru. Jeśli widok taki nie dopowiada
Użytkownikom, należy się w tej sprawie skontaktowad ze szkolnym Administratorem.
Inne opcje → Konwertuj plusy/minusy:
Za pomocą tej funkcji można konwertowad dodane Uczniom plusy/minusy na oceny. Po
wybraniu pozycji Konwertuj plusy/minusy w pierwszym kroku, należy wskazad, dla których
Uczniów ma byd przeprowadzony proces konwersji, zaznaczając pole wyboru przy nazwisku
Ucznia. Użytkownik definiuje dla których Uczniów ma zostad przeprowadzona operacja
konwersji.

W następnym kroku należy wybrad rodzaj konwersji (tylko plusy, tylko minusy, redukcja plusów
i minusów). Zarówno plusy jak i minusy mogą byd wystawiane z rożnymi kategoriami (np.
aktywnośd czy zadanie domowe). Podczas konwertowania plusów/minusów, można ustalid, że
na ocenę konwertowane są np. tylko plusy wystawione z kategoria aktywnośd, lub zaznaczyd
wszystkie kategorie. Następnie należy wybrad liczbę plusów, jakie chce się zmienid na ocenę i
ustalid, czy są to plusy z pierwszego czy z drugiego okresu. Po wykonaniu tych czynnośd, należy
wybrad ocenę na jaką chce się zmienid plusy/minusy, kategorie oceny, i datę z jaką ma ona byd
wstawiona.

Przykład opisujący sposób działania konwersji:
1. Uczeo klasy 1A posiada pięd plusów. Nauczyciel wybiera pierwszą metodę konwersji
Konwertuj tylko plusy. Definiuje warunek, który mówi, że pięd 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.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Uczeo klasy 1A posiada pięd 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 byd wykorzystane przy kolejnych konwersjach.
3. Uczeo klasy 1A posiada pięd 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.
Dodaj oceny seryjnie
Funkcja ta pozwala na seryjne dodawani ocen - dzięki temu można jednocześnie wystawid
oceny z danego przedmiotu wszystkim uczniom klasy (oceny te będą miały wspólną kategorię i
datę wystawienia). Oceny można dodawad kolejno, posługując się przy tym klawiszem TAB.
Jeżeli na jednej pozycji konieczne jest wystawienie kilku ocen, to takie oceny należy oddzielid
przecinkami.
Usuwanie/Edytowanie ocen:
Dodane oceny można usunąd/edytowad na dwa sposoby. Po pierwsze, można kliknąd na ocenę,
którą chcemy usunąd/edytowad. Po kliknięciu pojawi się okno edycyjne tej oceny. Aby ja usunąd
należy kliknąd przycisk Usuo, aby edytowad, należy kliknąd przycisk Popraw.
Aby seryjnie usunąd oceny, należy rozwinąd oceny danego Ucznia/Uczniów klikając plus,
znajdujący się po lewej stronie nazwiska ucznia. Spowoduje to rozwinięcie widoku ocen.
Następnie należy zaznaczyd pola wyboru przy ocenach, które chcemy usunąd i kliknąd przycisk
Usuo 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
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kliknąd plus przy nazwisku Ucznia, któremu chcemy wstawi ocenę kształtującą. Spowoduje to
pojawienie się okna dodawania oceny, w którym należy uzupełnid tekstem pole Ocena i
zdecydowad, czy ma ona byd prezentowana w widoku ocen, czy nie.
Komentarze
Do każdej oceny (niezależnie od tego czy jest to ocena standardowa, czy też punktowa) można
dodad komentarz, który służyd ma przekazaniu dodatkowych informacji o ocenie Uczniom oraz
Rodzicom. Aby wystawid komentarz, wystarczy podczas dodawania oceny oprócz
standardowych pól wypełnid również pole Komentarz. Może on zostad 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 zaznaczyd pole pokaż pola komentarzy. Można wypełnid
komentarz na kilka sposobów: pierwszy to wypełnienie wszystkich pól oddzielnie pól. Można
również wpisad komentarz w pierwsze pole od góry i kliknąd 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.

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.
Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się możliwośd wyświetlenia nieobecności poszczególnych
Uczniów.
Przycisk Dodaj seryjnie pozawala dodad/przeglądad 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 skorzystad z przycisku Dodaj nieobecnośd. W widoku
dodawania seryjnego, należy zaznaczyd odpowiednie pola i zatwierdzid, natomiast w wykazie
uczęszczania, należy kliknąd w odpowiednią kratkę w tabeli, wybrad rodzaj frekwencji i
zatwierdzid.
UWAGA! Jeżeli w widoku frekwencji pojawi się ikona oznacza to, że na wskazanej lekcji dodano
więcej niż jedną frekwencje. Błąd ten można naprawid klikając w pozycję oznaczoną
wykrzyknikiem. Bezwzględnie należy usunąd lub takie nieobecności, ponieważ mogą one
powodowad błędy w statystykach.
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Usprawiedliw za okres
Wybraniu tej funkcji, w nowym oknie otwiera się widok,w którym Wychowawca klasy ma
możliwośd usprawiedliwiania nieobecności Ucznia w wybranym okresie. Aby dodad nowy okres
należy wyznaczyd początek i koniec okresu nieobecności do usprawiedliwienia oraz wybrad czy
nowe nieobecności z tego okresu mają byd automatycznie usprawiedliwiane.

Po dodaniu i usprawiedliwieniu wskazanego okresu zostaje on dodany do listy okresów
usprawiedliwieo, 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 wprowadzają zaległe karty lub nie wiedzą, że nieobecnośd 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 wyłączyd automatyczne usprawiedliwianie dla wybranego okresu, wystarczy kliknąd
przycisk Zmieo na liście okresów usprawiedliwieo. Jeżeli opcja ma wartośd 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 skorzystad z tej opcji należy w przeglądarce wyłączyd funkcję blokowania wyskakujących
okienek (w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrad polecenie
Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek). W
widoku tym, można w bardzo prosty sposób edytowad i usuwad frekwencje.
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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 wybrad rodzaj frekwencji, jaki chce się
dodad, zaznaczyd pozycje na których frekwencje ma byd umieszczona i kliknąd przycisk OK.
Na podobnej zasadzie działa funkcja Zmieo 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 wybrad rodzaj frekwencji jaki chce się zmienid, zaznaczyd
wybrane pozycję, ustawid na jaki rodzaj frekwencji mają one byd zmienione i kliknąd przycisk
OK. Korzystając z tej funkcji można również seryjnie osunąd frekwencje. W tym celu należy
wybrad rodzaj frekwencji, które chcemy usunąd, zaznaczyd odpowiednie pozycję i w polu na
ustawid USUN ZAZNCZONE, a następnie kliknąd przycisk OK>

Wiadomości
Moduł Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników.
Ilośd 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
przeczytad, usunąd, odpowiedzied na nie lub przekazad dalej.
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wysłane - pokazuje listę wysłanych wiadomości. W przypadku wiadomości wysłanej do
wielu adresatów, Użytkownik może sprawdzid 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 zakooczeniu roku szkolnego wszystkie wiadomości z tego roku są
przenoszone do archiwum i są dostępne w tej pozycji.

Aby odebrad wiadomośd, należy wejśd do folderu odebrane i kliknąd w tytuł wiadomości, która
chcemy odczytad.
Aby usunąd wiadomośd, należy kliknąd przycisk Usuo (dla pojedynczej wiadomości) lub
zaznaczyd pola wyboru przy wiadomościach, które chcemy usunąd i kliknąd Usuo zaznaczone.
Aby napisad wiadomośd należy kliknąd przycisk Napisz, wybrad adresata lub grupę adresatów,
wpisad tekst i kliknąd przycisk Wyślij.
Nauczyciele i Dyrektorzy mają możliwośd wysłania uwag do Rodziców, za pośrednictwem
moduły Wiadomości.
Aby wysład uwagę do Rodzica, należy wybrad Napisz, jako adresata wybrad Rodzice uczniów i
wybrad konkretnego Rodzica. Nad tematem wiadomości pojawi się pole Rodzaj, w którym
zamiast wiadomośd należy wybrad uwaga. Po wysłaniu uwagi zapisze się ona w folderze uwagi i
w kartotece ucznia, skąd nie można jej będzie usunąd.
Grupy adresatów - system umożliwia stworzenie własnej grupy odbiorców. W celu stworzenia
nowej grupy należy kliknąd przycisk Napisz i wybrad opcję Grupy adresatów. Pod listą
adresatów pojawi się lista, z której będzie można wybrad dodane wcześniej grupy oraz przycisk
Dodaj za pomocą którego będzie można dodad nową grupę.
Etykiety - w module Wiadomości Użytkownik może oznaczyd każdą wiadomośd za pomocą
kolorowych etykiet z wyświetlaną dowolną nazwą, dzięki czemu wiadomośd ta będzie mogła
zostad szybciej odnaleziona oraz wyróżniona w gąszczu pozostałej korespondencji. Aby dodad
nową etykietę, należy kliknąd w Dodaj po lewej stronie modułu. W nowo otwartym oknie należy
wprowadzid nazwę etykiety oraz poniżej z listy rozwijanej wybrad kolor, którym oznaczone będą
wiadomości. Po dodaniu etykiety, pojawi się ona na liście po lewej stronie modułu Wiadomości,
pod listą folderów.
Aby dodad wybraną etykietę do wiadomości, należy zaznaczyd pole wyboru po lewej stronie
jednej lub kilku wiadomości, a następnie z listy rozwijanej Więcej poleceo należy wybrad
oznaczenie wiadomości wybraną etykietą. Obok tematu wiadomości zostanie umieszczona
nazwa etykiety na powiązanym z nią kolorowym tle.

Ogłoszenia
Pozycja ogłoszenia pozwala na zarządzanie szkolną tablicą ogłoszeo. Użytkownik dodając
ogłoszenie decyduje o tym, do jakiej grupy ma byd ono skierowane (Rodzice/Nauczyciele).
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Ilośd nieprzeczytanych ogłoszeo sygnalizowana jest za pomocą liczby wyświetlonej na
czerwonym tle w prawym dolnym rogu ikony.
Należy również określid kiedy ogłoszenie ma byd opublikowane na tablicy ogłoszeo. 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 ogłoszeo
dopiero od dnia ustawionego podczas dodawania jako data publikacji.

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 korzystad z terminarza, musi on w pierwszej kolejności zostad
skonfigurowany przez szkolnego Administratora systemu (Ustawienia → Konfiguracja →
Terminarz). Musi on, po wybraniu tej pozycji zdecydowad czy nieobecności Nauczycieli mają byd
wyświetlane w terminarzu i zdefiniowad kategorie zdarzeo.
Istnieją dwa rodzaje wpisów, jakie można dodad do terminarza: - Zdarzenie (może zostad
dodane zarówno przez Administratora, Dyrektora jaki i przez poszczególnych Nauczycieli) - Dni
wolne szkoły (mogą byd dodane tylko przez Administratora lub Dyrektora)
INFORMACJA!
Jeśli moduł zastępstw jest wyłączony, pojawia się jeszcze jeden rodzaj wpisu jaki można dodad
do terminarza tj. Nieobecnośd klasy (może byd dodany tylko przez Administratora lub
Dyrektora).
Zarówno Użytkownik o uprawnieniach Nauczyciela, Administratora, jak i Dyrektora posiada
możliwośd dodawania, usuwania oraz edycji zdarzeo (w przypadku Nauczyciela - jedynie w
obrębie klas, które uczy). Jednak zdefiniowad rodzaje zdarzeo może tylko szkolny Administrator.
Zdarzenia można dodawad 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 odnotowywad 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
wprowadzad tylko dla klasy, której nieobecnośd została odnotowana.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA!
Wpis informujący o terminie zebrania z rodzicami, może dodad tylko Wychowawca danej klasy,
w pozycji Dziennik → Widok dziennika → Zebrania z rodzicami uczniów.
UWAGA!
Nieobecnośd Nauczyciela można wprowadzid do terminarza tylko za pośrednictwem modułu
Zastępstwa.

e-Listy Podręczników
Moduł e-Listy Podręczników pozwala w prosty sposób stworzyd i opublikowad listę
podręczników. Opublikowaną listę można udostępnid zarówno pracownikom szkoły, jak i
Rodzicom.
Moduł umożliwia szkole:







efektywne organizowanie procesu wyboru podręczników z wykorzystaniem ich
aktualnej, zbiorczej bazy, która jest używana przez setki księgaro tradycyjnych oraz
internetowych i zawiera nie tylko tytuł czy autora, ale m.in. skany okładek, numery ISBN
czy numery dopuszczenia MEN;
nadawanie uprawnieo poszczególnym Nauczycielom oraz sprawną komunikację w
ramach zespołu przedmiotowego i z Dyrekcją szkoły;
automatyczne wygenerowanie elektronicznej wersji listy podręczników oraz jej
opublikowanie w e-Dzienniku, na stronie WWW szkoły (dla Kandydatów), na stronie BIP,
a także jej wydrukowanie, celem umieszczenia w szkolnej gablocie informacyjnej;
udostępnienie Rodzicom zweryfikowanych i jednoznacznych list podręczników w wersji
elektronicznej, zawierających m.in. numery ISBN oraz EAN, które ułatwiają proces
zakupu książek.
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Jak korzystad z modułu e-Listy Podręczników?

Krok 1 – wybór podręczników
Zespoły przedmiotowe w porozumieniu z Dyrekcją szkoły dokonują wyboru podręczników.
Gotowe opisy podręczników pobierane są z codziennie aktualizowanej bazy danych, która
zawiera szczegółowe opisy książek, ich okładki oraz numery dopuszczenia MEN. Moduł e-Listy
Podręczników:





wspiera zarządzanie pracą grupową Nauczycieli;
umożliwia Administratorowi, Dyrektorowi oraz Nauczycielom nadanie uprawnieo
nadsyłania propozycji podręczników do szkolnej listy;
umożliwia monitorowania całego procesu, za którego efekt i terminowośd jest
odpowiedzialna Dyrekcja;
osobie odpowiedzialnej za docelowe opublikowanie listy podręczników daje możliwośd
akceptowania lub odrzucania podręczników wybranych przez poszczególnych
Nauczycieli.

Krok 2 – publikacja list podręczników
Każda szkoła zobowiązana jest do publikacji aktualnych list podręczników na kolejny rok
szkolny. Moduł umożliwia publikację listy w formie elektronicznej, tak aby była dostępna dla
każdego Rodzica (także w ramach dostępu w wersji podstawowej do e-Dziennika). Możliwe jest
również umieszczenie listy na stronie internetowej szkoły, dzięki czemu przyszli Uczniowie klas
pierwszych zyskają wygodny dostęp do aktualnej listy pomimo braku konta w e-Dzienniku. Przy
wprowadzaniu zmian w listach podręczników ich wersje elektroniczne zaktualizują się
automatycznie. Użytkownicy zawsze będą widzieli najbardziej aktualny wykaz.
Krok 3 (opcjonalny) – zakup podręczników
Dzięki łatwej i jednoznacznej identyfikacji wymaganych podręczników na podstawie
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opublikowanej listy, Rodzic może dokonad zakupu wybranych podręczników w księgarni
stacjonarnej, księgarni on-line lub na aukcji internetowej.
Szczegółowe informacje
Wyszukiwanie podręczników
Pierwszym etapem tworzenia listy podręczników jest wyszukanie odpowiednich pozycji w bazie.
Aby to zrobid, Użytkownik po wybraniu modułu e-Listy Podręczników powinien przejśd do
zakładki „Szukaj”. Aby wyszukad podręcznik w bazie, należy wpisad w pole „Szukaj”
odpowiednią frazę (np. autora, tytuł, wydawnictwo), a następnie kliknąd przycisk „Szukaj”.
Istnieje również możliwośd skorzystania z wyszukiwania zaawansowanego.

Po kliknięciu przycisku „Szukaj” pojawi się lista wyników wyszukiwania. Podręcznik z listy można
zapamiętad, dodając go „Mojej listy” lub od razu zaproponowad podręcznik na listę szkolną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA
Jeśli Użytkownik nie odnajdzie poszukiwanej pozycji w bazie, istnieje możliwośd zgłoszenia tego
braku firmie Librus (zakładka „Szukaj” → „Inne opcje”-> „Zgłoś brakujący podręcznik”). Można
również samodzielnie dodad podręcznik do „Mojej listy podręczników” (zakładka „Moja lista” →
„Inne opcje” → „Dodaj podręcznik”).
Zalecamy jednak, by w pierwszej kolejności dokładnie sprawdzid dostępną bazę. Wybranie
podręcznika z bazy e-Dziennika niesie za sobą wiele korzyści, m.in.: daje możliwośd prezentacji
pełnego opisu podręcznika wraz ze zdjęciem okładki czy możliwośd weryfikacji przez Rodzica
cen w sklepach internetowych.
Moja lista podręczników
W pozycji „Moja lista” Użytkownik może tworzyd własną, roboczą listę podręczników. Widok
ten jest indywidualny dla każdego konta Nauczyciela, a lista podręczników może byd dowolnie
modyfikowana przez jej Użytkownika. Lista ta nie musi się pokrywad ze szkolną listą
podręczników. Nie trzeba również każdego podręcznika znajdującego się w pozycji „Moja lista”
proponowad do szkolnej listy. Jeśli jednak Użytkownik chce zaproponowad któryś z
podręczników z „Mojej listy” do listy szkolnej, może to zrobid, wybierając przy odpowiednim
podręczniku przycisk „Zaproponuj podręcznik”.

Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno proponowania podręcznika, w którym należy
uzupełnid niektóre informacje, wpisad uwagi odnośnie podręcznika, a także wybrad jego typ.
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UWAGA
Użytkownik podczas proponowania podręcznika do szkolnej listy ma możliwośd wyboru dwóch
typów podręczników: „Podstawowy” i „Wariantowy”. Podręcznik „Podstawowy" jest
przeznaczony dla wszystkich Uczniów danego poziomu w szkole. Podręcznik "Wariantowy"
dedykowany jest tylko wybranym Uczniom, np. jeśli częśd klasy uczy się języka niemieckiego, a
częśd angielskiego lub jeśli dla części Uczniów obowiązuje podręcznik dla poziomu
zaawansowanego, a dla pozostałych – podstawowego.
Informację o tym, dla jakiej grupy Uczniów przeznaczony jest podręcznik należy precyzyjnie i
jednoznacznie wprowadzid w polu "Uwagi" (pole to jest polem wymaganym w momencie
wyboru typu podręcznika „Wariantowy”). Zawartośd pola „Uwagi” będzie prezentowana
Rodzicowi na liście podręczników po jej publikacji i będzie sugerowad mu jaką książkę wybrad.
Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” status podręcznika zmieni się na ”Zaproponowany”, a
następnie, w zależności od tego, czy zostanie on dodany do szkolnej listy podręczników czy nie,
na „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”.
Akceptacja propozycji podręczników
Szkolna lista podręczników przed publikacją zawiera wszystkie podręczniki zaproponowane
przez poszczególnych Użytkowników modułu e-Listy Podręczników. Każdy podręcznik
początkowo ma status „Zaproponowany”. Osoba odpowiedzialna za ustalenie ostatecznego
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kształtu listy podręczników tworzy ją, odpowiednio zmieniając status nadesłanych propozycji
podręczników na „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”. Po wyselekcjonowaniu wybranych
podręczników należy opublikowad gotową listę za pomocą przycisku „Publikuj”.

Po kliknięciu „Publikuj” wszystkie podręczniki o statusie „Zaakceptowany” zostaną
automatycznie umieszczone na szkolnej liście podręczników – lista pojawi się na kontach
wszystkich Rodziców.
Przy każdej publikacji listy podręczników moduł przesyła Rodzicom link, pod którym będą mogli
zobaczyd gotową listę podręczników (treśd wiadomości można edytowad). Pracownicy szkoły
mają również możliwośd wydrukowania szkolnej listy podręczników, zawierającej wszystkie
dodane pozycje książkowe („Inne opcje” → „Drukuj”).
INFORMACJA
Gdyby zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian na opublikowanej liście, można to zrobid,
wybierając „Inne opcje” → „Wyłącz publikację”. Po wyłączeniu publikacji listę szkolną można
edytowad. Poprawioną listę można powtórnie opublikowad. Należy pamiętad, że po wyłączeniu
publikowania listy przestanie ona byd widoczna dla Rodziców. Aby udostępnid listę, należy ją
ponownie opublikowad.
UWAGA
Aby udostępnid listę podręczników Rodzicom, którzy nie posiadają dostępu do e-Dziennika,
można z okna „Lista opublikowana” skopiowad link prowadzący bezpośrednio do widoku
opublikowanej listy. Link taki można np. umieścid na szkolnej stronie WWW (dla przyszłych
pierwszoklasistów lub osób, które z jakiegoś powodu chwilowo nie mają dostępu do konta w eDzienniku).
Lista na koncie Rodzica
Po opublikowaniu przez szkołę listy podręczników, będzie ona dostępna na koncie Rodzica. Aby
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sprawdzid podręczniki dedykowane dla danego poziomu, Rodzic powinien przejśd do pozycji eListy Podręczników i w filtrach wybrad odpowiedni etap i poziom. Następnie po kliknięciu
przycisku „Filtruj” pojawi się odpowiednia lista podręczników.
UWAGA
Rodzic powinien zapoznad się z informacjami znajdującymi się w polu „Uwagi”. Mogą one
wpłynąd na zakup podręcznika, m.in. gdy jest on podręcznikiem wariantowym, dedykowanym
tylko dla jednej klasy lub grupy (np. z rozszerzonym programem z języka angielskiego). W razie
wątpliwości należy skontaktowad się ze szkołą.

Moduł e-Listy Podręczników podaje prognozowane ceny podręczników z wybranych sklepów
internetowych. Interesujące Użytkownika pozycje należy dodad do koszyka, zaznaczając przy
nich pole wyboru w kolumnie „Koszyk”. Prognozowana cena detaliczna pojawi się przy
wybranej pozycji.
INFORMACJA
Baza podręczników modułu e-Listy Podręczników jest bardzo obszerna i powinna zawierad
wszystkie najpopularniejsze pozycje. Jeśli podręcznik wybrany przez szkołę nie jest dostępny w
bazie obsługiwanej przez moduł, nie ma możliwości dodania go do koszyka oraz sprawdzenia
jego ceny.
Po zaznaczeniu wybranych pozycji i kliknięciu przycisku „Sprawdź zamówienie” pojawi się
informacja o cenie i dostępności wybranych podręczników w sklepie internetowym. Rodzic ma
możliwośd zamówienia podręczników za pośrednictwem e-Dziennika. Po kliknięciu przycisku
„Przejdź do sklepu” zostanie on przekierowany do zewnętrznego, zintegrowanego z modułem
e-Listy Podręczników sklepu internetowego, gdzie może sfinalizowad zamówienie.
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Konfiguracja modułu e-Listy Podręczników
Szkolny Administrator może w konfiguracji systemu, w pozycji „Lista podręczników szkolnych”,
zdecydowad, którzy pracownicy będą mieli dostęp do całego modułu lub jego poszczególnych
funkcji. Moduł posiada dwa rodzaje uprawnieo.
Pierwszy typ uprawnieo umożliwia Użytkownikowi tworzenie własnej listy podręczników oraz
wysyłanie propozycji podręczników do listy szkolnej. Te uprawnienia Administrator nadaje
Użytkownikowi zaznaczając przy jego nazwisku pole wyboru „Może nadsyład propozycje
podręczników do listy”.
Drugi typ uprawnieo pozwala dodatkowo na decydowanie, które z propozycji nadesłanych przez
innych Użytkowników zostaną dodane do oficjalnej szkolnej listy podręczników. Umożliwia też
publikowanie szkolnej listy. Aby przydzielid Użytkownikowi tego rodzaju uprawnienia, należy
przy jego nazwisku zaznaczyd pole wyboru „Może akceptowad i publikowad listę podręczników”.
INFORMACJA
Szkoła może dowolnie przydzielad poszczególnym Użytkownikom uprawnienia do modułu eListy Podręczników. Jednak rekomendowanym rozwiązaniem jest przydzielenie uprawnieo
publikowania listy tylko ograniczonej liczbie Użytkowników.
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Kiermasz Książki Używanej
e-Listy Podręczników współpracują z modułem Kiermasz Książki Używanej, w którym
Użytkownicy mogą dodawad ogłoszenia dotyczące sprzedaży używanych podręczników
szkolnych. Szczegółowe informacje o module dostępne są po kliknięciu na pozycję „Kiermasz
Książki Używanej” po lewej stronie.

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

Wyloguj
Pozycja Wyloguj służy do wylogowania się i wyjścia z systemu.
Po zakooczeniu pracy z systemem, należy kliknąd pozycję Wyloguj w celu poprawnego
wylogowania się i zablokowania dostępu do konta osobom niepowołanym.

Konfiguracja
Widok ten zwiera podstawowe parametry konfiguracyjne, pozwalające Administratorowi i w
mniejszym stopniu innym Użytkownikom, zdecydowad o charakterze większości funkcji
dostępnych w e-Dzienniku.
Najważniejsze z nich, można odnaleźd w pozycji Konfiguracja
Pozycja Konfiguracja dzieli się na trzy zakładki: Parametry konta, Ustawienia ogólne, Inne opcje.
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Parametry konta - zawiera podstawowe funkcje, odnoszące się do zarządzania kontem
danego Użytkownika, jak zmiana hasła, nazwa konta itd. W pozycji tej można również
ustalid alias loginu Użytkownika, który może składad się z następujących znaków:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890@.-.
Ustawienia ogólne - zawiera ustawienia dotyczące wyglądu e-Dziennika. Pozwala też
przełączad się, pomiędzy starym i nowym wyglądem menu głównego.
Inne opcje - zawiera szereg pozycji, pozwalających skonfigurowad działanie wielu funkcji
dostępnych w e-Dzienniku:
o Parametry konfiguracyjne
W pozycji tej znajdują się rożne opcje, pozwalające skonfigurowad 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 wartośd 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 byd 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,
 Pozwól edytowad 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
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o

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 zdefiniowad 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 byd
zblokowane w wybranym okresie czasu: Blokada dotyczy tylko kont
Nauczycieli i Dyrektorów, nie dotyczy szkolnego Administratora.

System oceniania
W tej pozycji, Administrator ma możliwośd zarządzania sposobem liczenia
średniej ocen oraz systemu oceniania. Parametry obliczania średniej ocen
umożliwiają zdefiniowanie czy ocena 0 ma byd liczona do średniej, wartośd "+"
oraz "-" przy obliczaniu średniej, sposób liczenia średniej rocznej i wagi średniej.
Ponadto dla każdej jednostki znajdującej się szkole istnieje możliwośd
zdefiniowania, czy korzysta ona ze standardowej skali ocen, czy też punktowej
skali ocen.
Zmiana w wersji 5.6: ocena znakowa
W tym widoku można również określid czy Nauczyciele mogą dodawad oceny
znakowe (zawierające dowolne znaki), których długośd wynosi maksymalnie dwa
znaki i które nie są uwzględniane w statystykach.

o

Daty roku szkolnego
W tej pozycji Administrator ma możliwośd ustawienia dat rozpoczęcia roku
szkolnego, zakooczenia 1 okresu, oraz zakooczenia roku szkolnego. Aby zmienid
datę dla konkretnej klasy, wystarczy zmienid z odpowiedniej kolumny datę,
następnie zaznaczyd klasę, bądź klasy, jeżeli zmiana ma dotyczyd np. tylko klas 1,
i kliknąd 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 spowodowad nieścisłości w wyświetlanych przez system
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informacjach. Prosimy o szczególną uwagę przy wprowadzaniu i modyfikowaniu
dat roku szkolnego.

o

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

o

Keystroke
Pozycja w której Użytkownik może włączyd dodatkową metodę uwierzytelniania
Użytkownika w systemie zwaną Keystroke (to metoda uwierzytelniania oparta o
analizę sposobu pisania na klawiaturze, która stanowi zabezpieczenie przeciwko
utracie danych dostępowych, związanej na przykład z podpatrzeniem "przez
ramię" naszych danych dostępowych, przez osobę nieupoważnioną, lub
zgubieniem karteczki z zapisanymi danymi.). Więcej odnośnie samego
funkcjonowania tej opcji znajduje się w artykule pomocy pt. Keystroke.

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.

o

Dni wolne
Pozycja ta, umożliwia dodanie w terminarzu dni wolnych od zajęd 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
zajęd (np. Wielkanoc).

o

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

o

Dzwonki
Pozycja pozwala ustalid godziny dzwonków.

o

Konto do importu danych
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Pozycja zwiera dane Użytkownika do importu danych, potrzebne do
skonfigurowania programu służącego do skanowania i wysłania do systemu kart
ocen. Można to wygenerowad 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.

o

Lista podręczników szkolnych
Pozycja zawiera konfiguracje modułu e-ListyPodręczników.

FUNKCJE DODATKOWE
W poniższym artykule opisane są najróżniejsze funkcjonalności, jakie Użytkownik może
odnaleźd w e-Dzienniku.

Plan lekcji
Widok Plan lekcji umożliwia wprowadzanie i przeglądanie wspólnego rozkładu zajęd zarówno z
perspektywy planu Nauczycieli jak i planów poszczególnych klas. Obie perspektywy powiązane
są z tym samym źródłem danych, zatem operacje wykonane w planie Nauczyciela
automatycznie przekładają się na plan lekcji danej klasy.
Domyślnie,uprawnienia do planu lekcji ustawione są tak, że nauczyciele mają dostęp do edycji
tylko swoich lekcji. Administrator szkoły może modyfikowad uprawnienia wybranym grupom
użytkowników (w widoku Konfiguracja). Np. jeżeli plan lekcji w szkole uzupełniają Wychowawcy
klas, Administrator szkoły może nadad Wychowawcom uprawnienia do edycji wszystkich lekcji
w ich klasach. Uzupełnienie planu lekcji w e-Dzienniku umożliwia skorzystanie z wielu funkcji,
bazujących bezpośrednio na danych wprowadzonych do planu, takich jak np. kontrola
frekwencji i realizacji, czy podpowiadanie lekcji w interfejsie lekcyjnym.
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Zmiana w wersji 5.6: informacja o zmianie Nauczyciela
Jeżeli Administrator wykonał w systemie zmianę Nauczyciela poprzez funkcję dostępną w
widoku Organizacja szkoły - Lekcje, to przy zmienianej lekcji wyświetlona zostanie dodatkowa
ikonka. Po najechaniu na nią kursorem, wyświetlone zostanie nazwisko poprzedniego
Nauczyciela oraz data wykonania powyższej zmiany.

Widok umożliwia przeglądanie planów w dwóch trybach (opcja: rodzaj widoku):
- lekcje w aktualnym tygodniu
- przekrojowo
W widoku przekrojowym zobaczyd można wszystkie wpisy dodane na danej pozycji, dla
wybranego Nauczyciela lub klasy. Obok każdego wpisu wyświetlany jest zakres dat, w jakich
dany wpis obowiązuje. Natomiast po wybraniu przekrojowego rodzaju widoku zostaną
wyświetlone tylko te wpisy, których zakresy obowiązywania obejmują dany dzieo w aktualnym
tygodniu. Czyli tylko te, które wg planu powinny się w aktualnym tygodniu odbywad.
Dodawanie/edycja pojedynczego wpisu
Dodawanie pojedynczego wpisu jest możliwe w widoku przekrojowym. Po wybraniu tego
widoku, na każdej pozycji planu pojawia się funkcja dodaj. Wybranie tej funkcji powoduje
otwarcie okna dodawania wpisu, w którym ustawiamy zakres dat w jakich wpis ma
obowiązywad oraz odpowiednią lekcję. Domyślny proponowany przez e-Dziennik zakres dat jest
obliczany na podstawie dat roku szkolnego obowiązujących w danej klasie.
Aby dodad do planu lekcje wirtualnej klasy, należy na planie lekcji klasy lub Nauczyciela,
zaznaczyd pole wyboru Czy lekcja wirtualnej klasy wtedy lista lekcji całej klasy zostanie
zastąpiona lekcjami klas wirtualnych.
Istnieje możliwośd dodania do planu, lekcji odbywających się cyklicznie. W tym celu należy w
linii Cyklicznośd lekcji zmienid domyślną wartośd Bez cykli na odpowiedni cykl (np.
dwutygodniowy). Po wybraniu cyklu, pojawi się tabela z tygodniami, gdzie należy zaznaczyd
tygodnie, w których dana lekcja będzie się odbywad.
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Edycji danego wpisu, podobnie jak dodawania, można dokonad w widoku przekrojowym planu.
Obok każdego dodanego uprzednio wpisu widoczna jest funkcja edytuj. „Wybranie tej funkcji
powoduje otwarcie w nowym oknie widoku edycji danego wpisu.
Wszelkie zmiany dokonane w planie lekcji są zapisywane w historii modyfikacji. „Istnieje więc
możliwośd śledzenia zmian dokonanych w planie poprzez funkcję Historia zmian.
Seryjne dodawanie wpisów
W przypadku dodawania większej ilości wpisów można przyspieszyd ten proces za pomocą
funkcji Dodaj seryjnie. W widoku tym, po ustawieniu zakresu dat, możemy dodad seryjnie
wszystkie lekcje i wirtualne klasy, przydzielone danej klasie lub Nauczycielowi.
Seryjna zmiana wpisów
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany lub usunięcia większej ilości wpisów można w tym celu
wykorzystad funkcję Zmieo seryjnie. Funkcja umożliwia seryjne usunięcie wybranych wpisów lub
ustawienie im innych zakresów obowiązywania.
Mechanizm ten jest przydatny gdy np. od drugiego semestru następuję całkowita zmiana planu.
W takim przypadku wybieramy opcję zmiana okresu zaznaczonych, ustawiamy odpowiedni
zakres dat i zaznaczamy wszystkie wpisy
Zmiany w planie
Gdy w trakcie roku szkolnego następuje zmiana lekcji w planie klasy lub Nauczyciela,
nanoszenie zmian należy rozpocząd od edycji wpisu istniejącego już w planie.
Przykład:
Na lekcji pierwszej klasa A miała lekcję języka angielskiego z zakresem obowiązywania
obejmującym cały rok szkolny. Od daty 2013-01-01 następuje zmiana na tej pozycji, na lekcję
niemieckiego. Aby poprawnie wprowadzid taką zmianę wykonujemy następujące kroki: skracamy zakres obowiązywania dla wpisu lekcje języka angielskiego, ustawiając datę do na:
2012-12-31 - dodajemy nowy wpis dla lekcji języka niemieckiego, podając jako zakres dat od:
2013-01-01 do: 2013-06-28
Dodawanie do planu, lekcji wirtualnych klas:
Jeśli na daną lekcję uczęszcza tylko częśd Uczniów danej klasy, należy dla tej lekcji utworzyd
wirtualną klasę. Można to zrobid bezpośrednio w widoku planu lekcji, wybierając przycisk
Wirtualne klasy.
Przykład 1.
W poniedziałek na pierwszej godzinie połowa klasy 1a ma j. angielski, a druga połowa j.
niemiecki.
Aby poprawnie odnotowad taką sytuacje w planie lekcji należy wykonad następujące czynności:
- dla Nauczyciela j. angielskiego tworzymy wirtualną klasę np 1ax (dla ułatwienia można
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wprowadzid nazwę np 1a_grupa_1 - po wprowadzeniu nazwy będzie ona wyświetlana w planie
lekcji, zamiast numeru i symbolu wirtualnej klasy) i przydzielamy do niej odpowiednich uczniów
- dla Nauczyciela j. niemieckiego dodajemy wirtualną klasę np 1ax (dla ułatwienia można
wprowadzid nazwę np 1a_grupa_2) i przydzielamy do niej odpowiednich uczniów - w widoku
planu lekcji dodajemy wpis dla wirtualnej klasy: 1a_grupa_1 a następnie dla 1a_grupa_2
Przykład 2.
Nauczyciel j. angielskiego w poniedziałek na pierwszej godzinie uczy połowę klasy 1a, na drugiej
godzinie, drugą połowę uczniów tej samej klasy.
Aby poprawnie odnotowad taką sytuacje w planie lekcji należy utworzyd dla nauczyciela języka
angielskiego dwie grupy wirtualne )np. 1ax i 1bx (dla ułatwienia można wprowadzid nazwę grup
np 1a_grupa_1 i 1a_grupa_2), przydzielid uczniów do poszczególnych grup i dodad wpis dla
jednej grupy na pierwszej, a dla drugiej na drugiej godzinie lekcyjnej.
Dla jednego przedmiotu nie można dodad dwóch klas o takim samym numerze i symbolu (np
1ax). Ograniczenie to wprowadzone zostało ze względu na funkcje dodawania ocen i frekwencji
za pomocą karty ocen.
Wpisując nazwy wirtualnych klas ważne jest, aby wszyscy nauczyciele w szkole stosowali
podobną formę jej zapisu, dzięki czemu plan lekcji będzie dla wszystkich przejrzysty. Np. (numer
klasy)_(symbol klasy)_(nazwa grupy)
UWAGA
Lekcje wirtualnych klas widoczne są w planie tylko wtedy, gdy do klas wirtualnych zostaną
przydzieleni uczniowie.
INFORMACJA
e-Dziennik pozwala szkole na dokonanie wyboru, czy plan lekcji danej klasy ma byd dostępny na
koncie ucznia/rodzica. Jeśli chcemy by rodzic/uczeo miało dostęp do planu lekcji, musi on
zostad w pierwszej kolejności opublikowany przez Administratora lub wychowawcę klasy.
Funkcja publikowania, dostępna jest w widoku planu lekcji, w pozycji Publikuj plan
rodzicom/uczniom. Użytkownik uprawniony do edycji może w dowolnej chwili włączyd lub
wyłączyd publikowanie planu lekcji.

Jednostki
Pozycja jednostki pozwala dodad, edytowad lub usunąd jednostkę.
Aby dodad nową jednostkę należy kliknąd przycisk Dodaj. Następnie należy uzupełnid wszystkie
wymagane pola (oznaczone czerwoną kropką) tj. nazwę jednostki, skrót jednostki, nr dziennika
(ten numer jest wykorzystywany podczas wysyłania kart do bazy danych), typ jednostki, podtyp
jednostki oraz ilośd lat nauki.
UWAGA!
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Parametr ilośd lat nauki reprezentuje liczbę lat nauki w szkole (np. dla szkoły podstawowej - 6).
Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne, ich uzupełnienie jest wymagane do poprawnej pracy eSekretariatu i eksportu danych do formatu SOU.
Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem Dodaj jednostka pojawi się na liście.

E-Dziennik jest systemem przystosowanym do obsługi szkół dla dorosłych, kształcących
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zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Funkcje związane z nauczaniem osób dorosłych
oparte są na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wzorowane są na tradycyjnym
dzienniku zajęd dla osób dorosłych.
Szczegółowy opis funkcji dotyczących kształcenia osób dorosłych znajduje się w rozdziale Szkoły
dla dorosłych.

Nauczyciele
W pozycji nauczyciele można dodawad, edytowad i usuwad Nauczycieli.
Aby dodad nowego Nauczyciela należy, po wybraniu pozycji nauczyciele, kliknąd przycisk Dodaj i
wypełnid wszystkie obowiązkowe pola oznaczone znakiem (*). Zatwierdzenie wprowadzonych
danych następuje poprzez przyciśnięcie przycisku Dodaj. Nowy Nauczyciel od razu pojawi się na
liście.
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Usuwanie Nauczyciela odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Usuo przy wybranym
Nauczycielu. W przypadku ewentualnych problemów z usunięciem konta, system wyświetli
stosowną informację (np. nadal pozostają nieobecności dodane przez tego Nauczyciela).

Klasy
Za pomocą przycisku KLASY dodajemy, usuwamy lub edytujemy wybraną klasę.
Aby dodad nową klasę należy wejśd w widok "Klasy". Następnie klikamy przycisk DODAJ i
wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola oznaczone symbolem (*) tj. oddział, symbol oddziału,
wychowawcę, jednostkę i daty roku szkolnego (data rozpoczęcia roku szkolnego, data
zakooczenia okresu 1, data zakooczenia roku szkolnego).
Oprócz wymaganych pól znajdują się tutaj również pola opcjonalne takie jak
profil/zawód/specjalnośd i numer obowiązującego planu nauczania.
Zatwierdzenie wpisanych danych odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku DODAJ. Nowy
oddział od razu pojawi się na liście.
UWAGA!
Wpisanie odpowiednich dat określających rok szkolny jest niezbędne do poprawnego działania
systemu.
UWAGA!
Począwszy od wersji 4.5 istnieje w e-Dzienniku możliwośd dodania klasy o symbolu
zawierającym więcej niż dwa znaki (np. klasa 1 abc). Należy jednak pamiętad, że dodanie danych
dla takiej klasy za pomocą papierowej karty ocen nie będzie możliwe.

Przedmioty
Za pomocą przycisku PRZEDMIOTY dodajemy wszystkie nauczane przedmioty ze wszystkich
jednostek.
Aby dodad nowy przedmiot należy wejśd w menu "Przedmioty". Następnie należy podad nazwę
przedmiotu, numer przedmiotu i jego skrót oraz zdefiniowad czy jest to przedmiot pozalekcyjny
czy też nie. W przypadku niewpisania skrótu, zostanie on wygenerowany automatycznie na
podstawie nazwy. Zatwierdzenie danych odbywa się poprzez przycisk DODAJ.
Istnieje również możliwośd hurtowego dodania przedmiotów do SKF. Odbywa się to poprzez
wybranie odpowiedniego przedmiotu z listy znajdującej się w menu "Przedmioty".
UWAGA! Ustawienie przedmiotu jako pozalekcyjny powoduje, że nieobecności oraz oceny z
tego przedmiotu przestają byd liczone do statystyk.
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Przedmiot pozalekcyjny można łatwo odróżnid od pozostałych, ponieważ posiada on literkę "P"
przy nazwie.

Najczęściej przedmioty pozalekcyjne są wykorzystywane przy prowadzeniu zajęd w bibliotece
bądź też czytelni.

Lekcje
W pozycji lekcje można dodawad, usuwad lub edytowad lekcje..
Aby dodad lekcje, należy w tabeli Dodaj lekcję połączyd Nauczyciela z przedmiotem którego
uczy. Jeżeli jeden nauczyciel naucza wielu przedmiotów, to czynnośd należy powtórzyd
wielokrotnie.

Jeśli chcemy przyśpieszyd ten proces, można to zrobid, korzystając z funkcji Dodaj/usuo
seryjnie).
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Po wybraniu z listy nauczyciela, wystarczy zaznaczyd przedmioty których uczy i zatwierdzid
przyciskiem Zatwierdź.
UWAGA
Jeśli pole wyboru przy nazwie przedmiotu jest nieaktywne, oznacza to, że dana lekcja została
przydzielona jakiejś klasie. W razie potrzeby usunięcia takiej lekcji (np. w sytuacji, gdy
Nauczyciel już nie uczy danego przedmiotu), należy wcześniej usunąd jego przydział na tę lekcję.
Zmiana Nauczyciela
W przypadku dłuższej nieobecności Nauczyciela, w systemie przewidziano możliwośd
kontynuowania pracy przez inną osobę, która przejmuje jego dotychczasowe przydziały,
wirtualne klasy oraz rozkłady materiału nauczania.
W widoku Lekcje, w tabeli Lista dodanych lekcji umieszczony został przycisk Zmiana
nauczyciela. Po kliknięciu w niego, w polu Przenieś wybrane przydziały do Nauczyciela należy
wskazad osobę, która będzie kontynuowała pracę dotychczasowego Nauczyciela. Poniżej należy
wybrad klasy, do których przydziały zostaną skopiowane na konto nowego Nauczyciela.
Po zatwierdzeniu zmian, nowy Nauczyciel będzie mógł kontynuowad pracę swojego
poprzednika.
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Zmiana Nauczyciela wywołuje w systemie kilka efektów:







przydzielenie lekcji z wybranego przedmiotu w określonej klasie nowemu Nauczycielowi
(o ile wcześniej takich przydziałów nie posiadał),
skopiowanie obecnego rozkładu materiału nauczania z wybranego przedmiotu na konto
nowego Nauczyciela (jeżeli taki rozkład został przypięty do odpowiedniego przydziału
przez dotychczasowego Nauczyciela),
możliwośd kontynuowania pracy z rozkładem materiału nauczania dotychczasowego
Nauczyciela bez możliwości kopiowania i publikowania tego rozkładu,
przeniesienie i usunięcie wirtualnych klas z konta dotychczasowego Nauczyciela na
konto nowego Nauczyciela,
przeniesienie planu lekcji dotychczasowego Nauczyciela na konto nowego Nauczyciela.

Po wykonaniu powyższych zmian, nowy Nauczyciel może kontynuowad prowadzenie zajęd
swojego poprzednika.
UWAGA
Zmiana Nauczyciela skutkuje przeniesieniem wszystkich realizacji dodanych od początku roku
szkolnego przez dotychczasowego Nauczyciela na konto nowego Nauczyciela.
W e-Dzienniku przy realizacjach dodanych przez dotychczasowego Nauczyciela będzie widoczne
nazwisko nowego Nauczyciela. W dzienniku wyeksportowanym do pliku XML obok każdej
realizacji umieszczone zostaną dwa nazwiska: nowego Nauczyciela oraz osoby, która dodała
realizację do systemu.
UWAGA
Nowy Nauczyciel nie może posiadad na swoim koncie przydziału z danego przedmiotu w klasie,
w której następuje zamiana Nauczyciela (np. Jan Kowalski zastępując dotychczasowego Adama
Nowaka w klasie 1a na przedmiocie język polski nie może przed wykonaniem zmiany
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nauczyciela posiadad w klasie 1a przydziału z języka polskiego).
Ponadto, nowy Nauczyciel nie może również posiadad na swoim koncie wirtualnej klasy
dodanej z tego samego przedmiotu o tym samym symbolu co Nauczyciel dotychczasowy.
Jeżeli w systemie dodano nieobecnośd dotychczasowego Nauczyciela, lecz nie przydzielono mu
zastępstwa, to po wykonaniu zmiany Nauczyciela nie będzie możliwości przydzielenia
zastępstwa i dodania odpowiedniej realizacji. W takim przypadku należy w Kontroli realizacji
oznaczyd brakującą realizację jako poprawną.

Uczniowie
W pozycji uczniowie Administrator może dodawad, usuwad i edytowad dane Uczniów a także
przenieśd Ucznia do innej klasy lub do Poczekalni, bądź też trwale usunąd jego konto.
Dane Uczniów mogą zostad zaimportowane z plików w formacie SOU za pomocą przycisku
Import SOU.
Zmiana w wersji 5.8: zmiana sposobu przenoszenia Uczniów
Po kliknięciu w przycisk Przenieś w wierszu zawierającym nazwisko Ucznia, Administrator może
wybrad jeden z dwóch sposobów przenoszenia:


odnotowad pobyt ucznia w poprzedniej klasie, zachowad w niej jego dotychczasowe
oceny i nieobecności oraz umożliwid Nauczycielom skopiowanie ocen do nowej klasy po wybraniu tego sposobu, należy wskazad klasę docelową, a także okres, w jakim Uczeo
przebywał w klasie poprzedniej. Frekwencje oraz oceny Ucznia we wskazanym okresie
nie zostaną przeniesione do nowej klasy. We wskazanym przez Użytkownika okresie,
system (np. widok Kontrola frekwencji) będzie porównywał frekwencje Ucznia z planem
lekcji poprzedniej klasy. Okres ten może zostad zmieniony, dodany lub usunięty w
widoku Organizacja szkoły - Uczniowie - Inne - Historia przeniesieo. Dotychczasowe
oceny Ucznia pozostaną w poprzedniej klasie, mogą one jednak zostad przeniesione do
nowej klasy, korzystając z przycisku Kopiuj oceny z poprzedniej klasy, dostępnego w
widoku Oceny - zarządzaj w klasie, do której Uczeo został przeniesiony. Oceny należy
przenosid do nowej klasy indywidualnie z każdego przedmiotu. Frekwencje z poprzedniej
klasy nie mogą zostad automatycznie przeniesione do nowej klasy.
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przenieśd ucznia do Poczekalni bez ocen i nieobecności z bieżącego okresu - po
zastosowaniu tej opcji, wszystkie oceny oraz frekwencje Ucznia z bieżącego semestru są
usuwane, a Uczeo przenoszony jest do Poczekalni. Osoba taka nie jest przypisana do
żadnej klasy. Właściciel przeniesionego do Poczekalni konta nie będzie mógł korzystad z
e-Dziennika.

Przenosząc Ucznia do innej klasy, Administrator może pozostawid dotychczasowy numer Księgi
Ucznia lub też zmienid go na nowy.
INFORMACJA:
Jeżeli Uczeo dołączył do szkoły w czasie trwania roku szkolnego, to fakt ten należy odnotowad
dodając Ucznia do systemu w standardowy sposób, a następnie uzupełniając w widoku danych
Ucznia pole Data przyjęcia. Uczeo nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach
systemowych w okresie przed przyjęciem go do szkoły.
INFORMACJA:
Jeśli Uczeo opuścił szkołę w czasie trwania roku szkolnego, to nie należy przenosid go do
Poczekalni, gdyż utracone zostaną wszystkie informacje o ocenach i frekwencjach tej osoby.
Poprawnym rozwiązaniem jest dodanie skreślenia Ucznia obejmującego okres od dnia
opuszczenia placówki do kooca roku szkolnego. Uczniowi należy również dodad informację o
wypisaniu go ze szkoły w e-Sekretariacie (po zalogowaniu się do e-Sekretariatu należy przejśd
do Księgi Ucznia, następnie wyświetlid okno edycji danych wybranego Ucznia dwukrotnie
klikając na niego, wybrad w górnej części okna kartę Pobyt w szkole, a następnie uzupełnid
informacje w pozycji Wypisanie ucznia ze szkoły). Po sierpniowej przerwie technicznej należy
przejśd do e-Sekretariatu i usunąd go, korzystając z przycisku Usuo. Uczeo zostanie przeniesiony
do listy Usunięci z dziennika (lista rozwijana Rodzaj uczniów w górnej części tabeli.
W przypadku, gdy chcemy usunąd konto Ucznia należy skorzystad z funkcji Inne -> Usuo. Jednak
w ten sposób można usunąd tylko Użytkownika, którego konto nie zostało aktywowane do
wersji rozszerzonej. Jeśli zaistnieje potrzeba usunięcia konta Użytkownika, które w dalszym
ciągu jest aktywne, należy przenieśd go do Poczekalni, a stamtąd usnąd go w momencie, gdy
zakooczy się okres aktywacji.
Korzystając z widoku Uczniowie można seryjnie usuwad oceny oraz nieobecności Uczniów. Aby
to zrobid, należy przy nazwisku danego Ucznia wybrad pozycję Inne -> Usuo oceny lub Usuo nb.
Po wybraniu z menu Inne pozycji Klasy wirtualne wyświetlona zostanie lista wszystkich klas
wirtualnych, do których dodany został określony Uczeo.
UWAGA
Usunięcie ocen oraz nieobecności jest trwałe. Nie ma możliwości ich przywrócenia. Jedynym
sposobem aby powrócid do stanu poprzedniego, jest wprowadzenie danych od nowa.
Ostatnią pozycją w menu Inne jest Historia przeniesieo. Widok ten zawiera informacje
dotyczące dat pobytu Ucznia w wybranych klasach. Korzystając z przycisku Dodaj możliwe jest
utworzenie nowego wpisu dla danego Ucznia, wskazującego na pobyt w wybranym okresie w
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innej klasie. W wyszczególnionych na liście okresach, widok Kontrola frekwencji będzie
porównywał obecności Ucznia z planem lekcji klasy wymienionej na liście, a nie klasy obecnej.

Przydziel lekcje
W pozycji przydziel lekcjeadministrator przydziela lekcje poszczególnych Nauczycieli do klas.
Aby dodad nowy przydział należy w pozycji Przydziel lekcje wybrad klasę i przedmiot wraz z
nauczycielem, a następnie kliknąd przycisk Dodaj.

W przypadku, gdy Administrator musi dodad większą liczbę przydziałów, wygodniejszym
sposobem jest dodawanie seryjne (przycisk Dodaj/usuo seryjnie). W tym widoku dostępne są
dwa rodzaje filtrów (wg. nauczyciela oraz wg. klasy).
W pierwszej kolejności należy wybrad klasę, potem można zaznaczyd pole wyboru przy lekcjach,
które chcemy przydzielid poszczególnym Nauczycielom. Po zaznaczeniu wszystkich przydziałów
należy kliknąd przycisk Zatwierdź.
UWAGA Jeśli pole wyboru przy nazwie lekcji jest nieaktywne, oznacza to, że dla danej lekcji
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zostały wprowadzone oceny bądź nieobecności. Jeśli zaistnieje potrzeba usunięcia takiego
przydziału, należy najpierw usunąd wszystkie powiązane z nim oceny i nieobecności.
Zmiana w wersji 5.8: frekwencja tylko dla klas wirtualnych
Po wybraniu z listy rozwijanej "Inne opcje" pozycji "Frekwencja tylko dla klas wirtualnych",
odnotowanie frekwencji dla Ucznia będzie możliwe tylko wówczas, gdy został on dodany do
dowolnej klasy wirtualnej z wybranego przydziału Nauczyciela.
W e-Dzienniku można seryjnie usunąd oceny oraz nieobecności dla danego przydziału. Aby to
zrobid należy w pozycji Lista przydzielonych lekcje ustawiamy filtry tak, by pojawił się
interesujący nas przydział, a następnie klikamy przyciskUsuo oceny lub Usuo nieobecności.
UWAGA Usunięcie ocen oraz nieobecności jest trwałe. Nie ma możliwości ich przywrócenia.
Jedynym sposobem aby powrócid do stanu poprzedniego jest wprowadzenie danych na nowo.
Administrator może dodatkowo przydzielid Nauczyciela wspomagającego, który będzie
prowadził zajęcia z przedmiotu w danej klasie, równolegle z innym nauczycielem. Aby tego
dokonad kliknąd przycisk Wspomagający.
UWAGA Aby usunąd Nauczyciela wspomagającego wystarczy ponownie użyd przycisk
Wspomagający i odszukad na liście Nauczyciela, któremu chcemy wyłączyd przydział. Następnie
należy kliknąd przycisk Wyłącz przydział.

Użytkownicy
W pozycji użytkownicy Administrator ma dostęp do danych do logowania, zarówno Rodziców,
Uczniów, jak i Nauczycieli.
Dostęp do loginów i haseł Użytkowników, został udostępniony Administratorowi, głównie na
wypadek zapomnienia loginu lub hasła przez któregoś z użytkowników. Administrator widzi
tylko pierwsze hasło, przypisane Użytkownikowi w momencie dodawania jego konta do
systemu. W chwili gdy Użytkownik, podczas pierwszego logowania zmieni hasło, nie będzie już
ono widoczne dla Administratora (w polu hasło pojawią się gwiazdki). Jeśli Użytkownik zmienił
hasło, to jedyną możliwością odzyskania dostępu do konta w przypadku zapomnienia hasła jest
wygenerowanie nowego.
Przy tworzeniu nowego konta dla Rodzica, automatycznie generowane jest dodatkowe konto
dla Ucznia.
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Po kliknięciu przycisku Lista kont pracowników Administrator ma dostęp dostęp do listy kont
pracowników szkoły.

Oceny - przeglądaj
Widok ten pozwala na przeglądanie ocen ze względu na wybranego Ucznia, przedmiot lub
lekcje.
W widoku tym nie można dodawad, edytowad ani usuwad ocen.

Aby zobaczyd oceny poszczególnych uczniów należy w pozycji Oceny – przeglądaj wybrad
przycisk wg uczniów, a następnie przycisk Wyświetl oceny przy nazwisku danego ucznia.
Na podobnej zasadzie funkcjonują widoki przeglądania ocen według lekcji i według
przedmiotów.

Frekwencja - przeglądaj
Widok ten zawiera wykaz uczęszczania całej klasy oraz informacje o nieobecnościach
poszczególnych uczniów.
Wykaz uczęszczania zawiera zestawienie nieobecności Uczniów wybranej klasy z podziałem na
dni tygodnia. Wykaz generowany jest w nowym oknie, dlatego aby skorzystad z tej opcji należy
w przeglądarce wyłączyd funkcję blokowania wyskakujących okienek (w przypadku przeglądarki
Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrad polecenie Blokowanie wyskakujących okienek a
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następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek).
Aby wyświetlid nieobecności wybranego ucznia, należy, w widoku Frekwencja kliknąd przycisk
Wybierz przy symbolu danej klasy, a następnie Wyświetl nieobecności przy nazwisku wybranego
Ucznia.
UWAGA!
Jeżeli na widoku nieobecności pojawi się ikona oznacza to, że na wskazanej lekcji dodano
więcej niż jedną frekwencję. Zdublowane frekwencje można edytowad lub usunąd w widoku
Frekwencja - zarządzaj.

Zachowanie
W e-Dzienniku można wstawiad uczniom cząstkowe oceny z zachowania, w postaci punktów
ujemnych lub dodatnich.
Aby nauczyciel mógł korzystad z oceniania punktowego, Administrator musi w pierwszej
kolejności ustawid pulę startowa punktów, dodad kategorie ocen punktowych i
przyporządkowad dla każdej odpowiedni przedział punktów. Funkcje te znajdują się w
konfiguracji na koncie Administratora.
Punkty startowe to ilośd punktów, która przydzielana jest uczniowi na początku każdego
semestru.
Podczas definiowana ocen należy podad ich nazwy i ustalid wartośd punktową każdej oceny (w
przedziale od-do). Mogą to byd zarówno punkty dodatnie, np. za osiągnięcia, jak i ujemne, np.
za przeszkadzanie na lekcji.
Na ocenę semestralną/koocoworoczną składa się suma punktów z całego semestru. System
może zaproponowad, jaką ocenę powinien otrzymad dany Uczeo, wystarczy podczas dodawania
oceny śródrocznej/ rocznej kliknąd przycisk Zaproponuj Zaproponuj. Jeśli jednak proponowana
ocena nie odpowiada Nauczycielowi, ma on możliwośd wybrania innej.
UWAGA! Wstawianie cząstkowych ocen punktowych nie jest warunkiem koniecznym do
wystawienia oceny śródrocznej/rocznej. Jeśli szkoła nie chce wystawiad cząstkowych ocen
punktowych, ma możliwośd wystawienia tylko oceny śródrocznej/ rocznej, korzystając ze
standardowej skali ocen (np. wzorowe, naganne, itd.)
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Istnieje możliwośd seryjnego dodania lub edytowania zarówno ocen cząstkowych, jak i ocen
śródrocznych/ rocznych z zachowania, odpowiednio, za pomocą przycisku Dodaj seryjnie lub
Dodaj/Edytuj oceny śródroczne i roczne proponowane
Administrator posiada możliwośd zmiany sposobu obliczania proponowanej oceny z
zachowania. W konfiguracji może on ustawid aby ocena proponowana była wyliczania przez
system, dodawana tylko i wyłącznie przez Nauczyciela albo proponowana zarówno przez
Nauczyciela jak i system.
W przypadku, gdy szkoła nie chce, aby system wyświetlał ocenę proponowaną z zachowania w
widoku Rodzica i Ucznia, wystarczy by Administrator, w Konfiguracja → Parametry
konfiguracyjne w pozycji Proponowana ocena zachowania w widoku rodzica bądź Proponowana
ocena zachowania w widoku nauczyciela ustawił nie pokazuj proponowanych.
e-Dziennik umożliwia dodawanie komentarzy do ocen punktowych wystawianych z zachowania.
Aby doda komentarz seryjne, należy podczas dodawania seryjnego ocen zaznaczyd pokaż pola
komentarzy. Można komentarz wpisany jednemu Uczniowi skopiowad dla wszystkich
pozostałych Uczniów (wybierając po wpisaniu komentarza przycisk Wszystkie) lub tylko dla
tych, którzy nie mają uzupełnionego komentarza przy danej ocenie (wybierając po wpisaniu
komentarza przycisk Puste).
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Kontrola ocen
Widok Rozkład ocen umożliwia analizę ocen w systemie. Jej celem jest wykrycie tych ocen,
które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-12-01 podczas
ręcznego dodawania oceny.
Aby poprawid błędnie zaznaczoną przy ocenie datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę ocen w danym
miesiącu.
- Z listy wyświetlonych ocen wybrad ocenę, której datę chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji oceny.

Kontrola kart
Widok Kontrola kart umożliwia analizę kart ocen w systemie. Jej celem jest wykrycie tych kart,
które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-02-01.
Aby poprawid błędnie zaznaczoną datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę wszystkich
kart/liczbę kart dodanych za pomocą skanera.
- Z listy wyświetlonych kart wybrad kartę, którą chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji karty.

Kontrola nauczycieli
Pozycja Kontrola nauczycieli umożliwia podgląd statystyk dotyczących Nauczycieli: datę
ostatniego logowania, ilośd kart ocen, liczbę logowao i ilośd ocen dodanych przez
poszczególnych Nauczycieli.

Kategorie ocen
Każda ocena zapisana w systemie ma przypisaną kategorię. Poprzez funkcjęKategorie ocen
Nauczyciel ma dostęp do listy kategorii, z których może korzystad wystawiając oceny. Każda
kategoria zawiera informacje na temat wagi oceny i tego czy ma byd ona brana pod uwagę
podczas obliczania średniej.
W systemie zdefiniowanych jest 10 podstawowych kategorii ocen, których nie można
edytowad, lecz można je mapowad (poza śródroczną i roczną):
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aktywnośd,
inna,
kartkówka,
roczna,
odpowiedź ustna,
śródroczna,
sprawdzian,
zadanie,
przewidywana roczna,
przewidywana śródroczna.

INFORMACJA!
Jeżeli Nauczyciel wypełniający kartę nie wybierze kategorii, domyślnie zostanie przypisana
kategoria inna.
Nauczyciel może dodawad własne kategorie ocen. Kategorie dodane przez Nauczyciela są
dostępne tylko dla niego.
Zmiana w wersji 5.6: informacje o wykonaniu zadania
Dodając w systemie nową kategorię, Użytkownik może zdefiniowad Datę zapowiedzi, Datę
realizacji oraz informację o tym czy wykonanie zadania jest obowiązkowe dla Uczniów.
Uzupełnienie tych informacji zaowocuje wyświetleniem ich na koncie Ucznia i Rodzica w oknie
szczegółów wybranej oceny.
Zmiana w wersji 5.6: indywidualna skala ocen Użytkownika
Po wybraniu z górnego menu pozycji Skala ocen możliwe jest zdefiniowanie indywidualnej skali
ocen, niezależnej od domyślnej skali wprowadzonej do systemu. Po kliknięciu w Skala ocen
należy wprowadzid nazwę nowo tworzonej skali, a następnie zdefiniowad oceny, jakie będą
dostępne w ramach tej skali. Utworzoną w ten sposób skalę ocen należy przypisad w dowolnej
kategorii ocen, edytując ją. Indywidualna skala ocen może również zostad przypisana do nowo
tworzonych kategorii. Jeżeli w systemie dodano jakąkolwiek ocenę z wybranej kategorii, to
zmiana skali ocen w tej kategorii nie będzie możliwa.

Kontrola nb
Widok Kontrola nieobecności umożliwia analizę nieobecności i spóźnieo w systemie. Jej celem
jest wykrycie tych nieobecności, które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-12-01 podczas
ręcznego dodawania oceny.
Aby poprawid błędnie zaznaczoną przy frekwencji datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę ocen w danym
miesiącu.
- Z listy wyświetlonych ocen wybrad ocenę, której datę chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji oceny.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydruki
Widok ten zawiera listę wydruków dostępnych w e-Dzienniku:


Listy dla rodziców
Pozwala na wydruk listów powitalnych, zawierających loginy i hasła dla Rodziców.



Listy uczniów - wpłaty
Pozwala wydrukowad listy Uczniów Potrzebne podczas zbierania opłaty za aktywację
kont w e-Dzienniku. Wydruk ten można również wykorzystad, podczas zbierania
pieniędzy na inne cele.



Dane osobowe
Pozwala wydrukowad dane osobowe poszczególnionych uczniów. Aby Nauczyciel, który
nie jest wychowawcą mógł korzystad z tego wydruku, szkolny Administrator w pierwszej
kolejności, w zakładce Parametry Konfiguracyjne musi w pozycji Zezwalaj nauczycielom
na dostęp do danych osobowych uczniów na wydruku "listy uczniów" ustawid wartośd
TAK.



Druki na wywiadówkę
Drukuje zestawienia ocen i nieobecności Uczniów danej klasy, pozwala również
wydrukowad oceny proponowane. Dodatkowo pozwala na wydrukowanie ocen z
przedmiotów pozalekcyjnych (oznaczone na liście przedmiotów dla klasy z literką "P"),
ocen punktowych i ocen punktowych z zachowania. Standardowo są one wyłączone.
Wydruk ten zawiera również dwa pola Dodaj pole ogłoszenia (Nauczyciel może dodad
ogłoszenie, które pojawi się pod danymi Ucznia) oraz Dodaj pole informacji od
wychowawcy lub nauczycieli (pod wykazem ocen dla każdego Ucznia zostanie dodane
puste pole, w którym można dopisad jakąś informacje).



Cząstkowe oceny z zachowania
Pozycja ta pozwala na wydrukowanie ocen z zachowania. Dostępne są dwa rodzaje
wydruku: pierwszy - Zachowanie uczniów klasy (system wyświetli wszystkie przydziały
wybranej klasy i umożliwi wydruk ocen z zachowania wystawionych przez wszystkich
Nauczycieli w tej klasie), drugi - Wystawione przez Nauczyciela (oceny wystawione tylko
przez wskazanego Nauczyciela).



Druczki wpłaty
Pozwala wydrukowad wypełnione druczki wpłaty za aktywację konta.



Listy kodów dla nauczycieli
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Pozwala wydrukowad login Nauczyciela, wykaz numerów przedmiotów i numerów
jednostek szkoły. Przy nazwisku Nauczyciela pojawiają się dodatkowo jego przydziały.


Listy numerów nauczycieli, przedmiotów i jednostek
Pozwala wydrukowad zestawienie numerów Nauczycieli, przedmiotów i jednostek.



Listy kodów dla klas
Pozwala na wydruk zestawienia numerów przedmiotów i Nauczycieli, dla danej klasy.



Listy uczniów
Pozwala wydrukowad tabelaryczną listę z danymi Uczniów, którą można wykorzystad na
wycieczkach szkolnych, zbiórkach pieniędzy itd. Wydruk w formie pełnej zawiera: imię,
drugie imię, nazwisko, login, nr ewidencyjny, adres, pesel, data urodzenia, miejsce
urodzenia oraz telefon. Dostęp do pełnego wydruku posiadają jedynie następujący
Użytkownicy: Administrator, Wychowawca klasy oraz Dyrektor. Z poziomu uprawnieo
standardowego Nauczyciela drukuje się jedynie nr Ucznia oraz jego pierwsze i drugie
imię wraz z nazwiskiem (oczywiście zachowane są możliwości konfiguracji wydruku np.
wielkośd czcionki).



Podsumowanie klasyfikacji
Pozwala wydrukowad tabelaryczne zestawienie zawierające m.in. listę Uczniów z oceną
nieklasyfikowany, niedostateczny, zwolniony z przedmiotu, Uczniów z określoną średnią
ocen, zachowaniem czy wybraną frekwencją.

UWAGA!
Każdy wydruk zawiera logo firmy Librus wraz z adresem strony e-Dziennika.

Statystyki logowao
Każde logowanie Rodzica do systemu jest rejestrowane. W pozycji Statystyki logowao zawarte
są informacje odnośnie częstotliwośd korzystania z systemu przez Rodziców. Poprzez te pozycję,
Nauczyciel ma dostęp do następujących danych: liczba logowao, data ostatniego logowania i
aktywnośd konta.

Promocja uczniów
Promocja uczniów to opcja umożliwiająca zbiorowe promowanie klas i Uczniów (np. do klas
wyższych). Promocji Uczniów należy dokonad przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Promocja jest procesem składającym się z siedmiu kroków:
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Krok 1
- ustawienie uczniom skreślonym dat wypisania
W kroku tym można ustawid Uczniom skreślonym daty wypisania ze szkoły. Jest to krok
warunkowy, można go pominąd jeśli nie występują uczniowie skreśleni z nieustawioną
datą wypisania.



Krok 2
- przenoszenie klas programowo najwyższych do rejestru absolwentów
W tym kroku należy z listy wszystkich klas, wybrad klasy, które w poprzednim roku
szkolnym były klasami programowo najwyższymi w celu przeniesienia ich do rejestru
absolwentów. Przenoszenie dostępne jest tylko dla klas, których Uczniowie nie
posiadają ocen i nieobecności w aktualnym roku szkolnym.



Krok 3
- promocja klas
Na tym etapie należy odpowiednio przyporządkowad numery i symbole klas oraz
jednostkę, do której dana klasa należy. Na przykład klasa 1A z gimnazjum powinna stad
się klasą 2A w tej samej jednostce (na tym etapie można zmienid literę klasy jeśli istnieje
taka potrzeba). Warunkiem przeniesienia klasy jest wyłączona ocena opisowa w danej
klasie, jeśli taka ocena jest włączona można użyd opcji Usuo ocenę opisową. Ten krok
także może zostad pominięty za pomocą przycisku Pomio ten krok i przejdź do kroku 4,
który znajduje się poniżej listy klas.



Krok 4
- dodanie klas
Ten krok umożliwia dodanie brakujących klas. W pierwszej kolejności należy dodad klasy
pierwsze, które poprzez promocję stały się klasami drugimi. Można także dodad inne
brakujące klasy.



Krok 5
- konfiguracja dat roku szkolnego
W kroku tym należy ustalid daty roku szkolnego. Jest to czynnośd niezbędna do
poprawnego działania systemu. Daty te ustawiane są dla całej szkoły. Jeśli w szkole nie
wszystkie klasy mają jednakowe daty zakooczenia roku/semestru (np. klasy maturalne)
to należy je zmienid w konfiguracji (po zakooczeniu kreatora promocji).
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Krok 6
- przenoszenie wybranych Uczniów z poczekalni lub między klasami
Widok ten umożliwia przenoszenie Uczniów między klasami, lub z poczekalni do
wybranej klasy. W lewej części okna należy wybrad klasę (poczekalnię), z której ma
zostad przeniesiony Uczeo, a z prawej strony klasę do której trafi po przeniesieniu. Po
zaznaczeniu odpowiedniego Ucznia należy użyd przycisku Przenieś. Opcja ta jest
przydatna na przykład w sytuacji, gdy Uczeo nie otrzyma promocji do następnej klasy (w
kroku 3 zostanie on przeniesiony z klasą o rok wyżej, jednak w tym kroku można takiego
Ucznia cofnąd do odpowiedniej klasy). Przenoszenie jest możliwe tylko gdy wybrany
Uczeo nie ma ocen, nieobecności lub miesięcznych liczb godzin w aktualnym roku
szkolnym.



Krok 7
- zakooczenie naboru kandydatów, dodanie Uczniów pierwszych klas
Ostatnim etapem promocji jest dodanie kandydatów na nowych Uczniów pierwszych
klas, a następnie zakooczenie naboru kandydatów. Jeśli Użytkownik nie chce
przeprowadzad naboru ostatnim etapem promocji jest dodanie nowych Uczniów do
pierwszych klas. Aby wykonad tę czynnośd należy przejśd do widoku uczniowie.

Eksporty
Dane Uczniów wprowadzone do e-Dziennika mogą zostad wykorzystane w innych programach
używanych w szkole. W pozycji Eksporty znajduje się lista eksportów dostępnych w e-Dzienniku.

Rodzaj eksportu
Eksport Danych do aplikacji EdPlan
Eksport danych do aplikacji EdPlan dostępny jest tylko dla szkół, które korzystają jednocześnie z
e-Dziennika i platformy EdPlan. Dzięki niemu Użytkownicy nie muszą wprowadzad danych do
tych aplikacji oddzielnie. Aby zsynchronizowad oba systemy i wyeksportowad dane Uczniów i
Nauczycieli z e-Dziennika, należy, z menu Eksporty, wybrad pozycję Synchronizacja danych z
platformą EdPlan i wybrad jeden z 3 dostępnych stanów eksportu:
- Włączony - eksport oraz import: eksportuje dane Uczniów i Nauczycieli z e-Dziennika do
aplikacji EdPlan, i równocześnie importuje dane o specjalnych potrzebach Uczniów z EdPlanu do
dziennika elektronicznego. Po zaimportowaniu tych danych, w e-Dzienniku, przy danym Uczniu
(np. w widoku Oceny) pojawi się informacja na temat jego specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Eksport i import danych odbywa się raz na dobę, jeśli dane w którejś z aplikacji zostaną
zmienione, to podczas eksportu są one aktualizowane.
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UWAGA! Edycja danych importowanych z EdPlanu w dzienniku elektronicznym jest
zablokowana.
- Włączony - tylko eksport: eksportuje dane z e-Dziennika do aplikacji EdPlan.
- Wyłączony: eksport i import danych jest wyłączony.
UWAGA! Eksport i import danych, jeśli jest włączony, odbywa się raz na dobę.
UWAGA! W momencie gdy dana szkoła ma już od pewnego czasu Se-Dziennik i zaczyna
wdrażad EdPlan, jeśli chce by dane Uczniów z dziennika znalazły się na platformie EdPlan, musi
je najpierw wyeksportowad (czyli zmienid stan eksportu do EdPlan na Włączony - tylko eksport
lub Włączony - eksport oraz import).
INFORMACJA! Zwykle, jeśli szkoła wdraża aplikację EdPlan, automatycznie udostępniana jest
dla niej możliwośd eksportu danych z e-Dziennika. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn, szkoła
posiadałaby aplikację EdPlan, ale opcja eksportu byłaby w dalszym ciągu niedostępna, Dyrektor
lub Administrator szkoły powinien zwrócid się z prośbą o włączenie możliwości eksportu danych
do EdPlanu za pośrednictwem wiadomości systemowej skierowanej do Super Administratora.
Eksport organizacji szkoły do platformy FRONTER
- Za pomocą tego eksportu można wygenerowad plik zawierający pełną strukturę szkoły,
możliwy do przeniesienia do platformy FRONTER. Obecnie eksport jest w przygotowaniu. Ta
pozycja jest dostępna jedynie dla szkół, które są wyposażone w tą platformę.

Eksport organizacji szkoły do e-Nauczania LIBRUS
- W celu przeniesienia danych do e-Naucznia, należy zalogowad się do niego jako Administrator
(przy użyciu loginu i hasła z e-Nauczania), a następnie użyd funkcji "import z e-Dziennika".

Eksport Uczniów do SOU
- Format SOU (standard opisu ucznia) jest uniwersalnym formatem danych stosowanych do
wymiany informacji o Uczniach. Jest on wykorzystywany m.in. w programie Sekretariat firmy
LIBRUS. Format uwzględnia eksport standardowych oraz opisowych ocen rocznych.
Aby wyeksportowad dane Uczniów do formatu SOU klikamy przycisk Eksportuj. Następnie
wybieramy klasę, której dane chcemy wyeksportowad. Należy zwrócid uwagę na kolumnę
UwagiEksportuj .
Eksport dziennika do Excel-XML
- funkcja ta umożliwia eksport całego dziennika (w tym również klas wirtualnych i dzienników
nauczania indywidualnego poszczególnych Uczniów) do pliku XML, który można następnie
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wydrukowad za pomocą programu Excel w wersji 2003-2010 (po wydruku otrzymamy
kompletny dziennik klasy zgodny ze wzorem MEN-I/3 lub dziennik nauczania indywidualnego
zgodny ze wzorem MEN-I/25). Należy kolejno wybrad klasę, dla której ma byd wygenerowany
dziennik (istnieje również możliwośd wygenerowania dziennika dla wszystkich klas naraz),
nadad nazwę profilu i numer obowiązującego planu lekcji.
W eksporcie do formatu Excel-XML uwzględnione zostały także dzienniki dla szkół dla
dorosłych. Jeżeli w szkole została dodana przynajmniej jedna jednostka kształcąca osoby
dorosłe, to pod listą zawierającą spis utworzonych klas zamieszczone zostaną przyciski służące
do zmiany eksportowanego semestru. Wyeksportowany dziennik dla szkół zaocznych jest
zgodny ze wzorem MEN-I/7.
W zależności od tego, czy wybierzemy jedna klasę czy wszystkie, pojawi się inna opcja eksportu
danych. Pole kiedy generowad jest odpowiedzialne za kolejkowanie eksportu. Standardowo po
kliknięciu w eksport danej klasy system zaznacza w tym polu Dodaj do kolejki. Użytkownik musi
odczekad pewien okres czasu zanim dostanie możliwośd pobrania gotowego eksportu. System
poinformuje Użytkownika o zakooczeniu operacji poprzez wiadomośd systemową. W zależności
od obciążenia czas potrzebny na wygenerowanie pliku może się zmieniad.
Opcja Teraz umożliwia natychmiastowe wygenerowanie pliku, jednakże należy pamiętad iż jest
on dostępna standardowo jedynie raz na 7 dni. Jej ponowne użycie będzie możliwe dopiero po
upływie tego terminu. Warto ją pozostawid na wyjątkowe sytuacje. Dostępna jest tylko dla
Dyrektora oraz szkolnego Administratora.
Następnie należy określid czy wyeksportowany plik ma byd w formacie XML-Excel czy XML
(format XML jest mniejszy objętościowo, ale nie może zostad odczytany przez program Excel).
Poniżej tych ustawieo należy określid co ma znaleźd się w eksporcie. Przy każdej opcji dostępne
jest pole wyboru, które należy zaznaczyd, aby dział został umieszczony w pliku. Kliknięcie
dowolnej nazwy spowoduje otwarcie nowego okna na tej właśnie części w dzienniku
elektronicznym, co pozwoli na skontrolowanie danych przed eksportem. Na koniec należy
wybrad opcję Generuj, w wyniku czego system zapyta gdzie ma zostad zapisany plik XML (plik
XML będzie znajdowad się w archiwum ZIP ze względu na swój rozmiar). Aby wydrukowad cały
dziennik należy w ustawieniach drukowania programu Excel wybrad opcję Cały skoroszyt.
UWAGA!
Tematy zapisane w formie graficznej nie są eksportowane do formatu XML. Aby móc
wyeksportowad te dane należy je w pierwszej kolejności przekonwertowad na postad tekstową.
Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas 4-6
- Eksportuje dane do programu firmy Librus. W celu eksportu należy wybrad klasę i kliknąd
przycisk Dalej, następnie wybrad Uczniów (zaznaczaj Uczniów trzymając klawisz ctrl lub shift),
których dane chcemy eksportowad i potwierdzid przyciskiem Dalej. Ostatnim etapem kreatora
eksportu jest powiązanie przedmiotów znajdujących się w e-Dzienniku z pozycjami na
Świadectwie.
Wybierz z rozwijanej listy przedmiot odpowiadający przedmiotowi na Świadectwie.
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W przypadku, gdy w klasie funkcjonują np. dwie grupy językowe trzeba skorzystad z przycisku
Powiąż indywidualnie. Funkcja ta ułatwi powiązanie ocen z odpowiednich przedmiotów. Po jej
wybraniu pojawi się nowe okno Personalizacja pola. W oknie tym konfiguruje się przedmioty
indywidualnie dla każdego ucznia poprzez uzupełnienie nazwy przedmiotu, oraz jego fizyczne
powiązanie z oceną z przedmiotu znajdującą się w systemie. System umożliwia również seryjne
powiązanie nazwy przedmiotu wraz z ich odpowiednim stopniem poprzez przycisk Ustaw dla
zaznaczonych. Operacja ta jest możliwa jedynie dla zaznaczonych Uczniów (zaznaczenie polega
na kliknięciu w pole obok imienia ucznia).
System posiada również opcję automatycznego powiązania przedmiotu z odpowiednią oceną.
Aby ta funkcja zadziałała należy wpisad pełną, prawidłową nazwę przedmiotu. Po wykonaniu tej
operacji system przeszuka listę przedmiotów pod kątem wpisanej nazwy i automatycznie ją
dopasuje jeżeli znajdzie odpowiedni wpis. Należy również zwrócid uwagę, że funkcja ta
uaktywnia się dopiero po przejściu do następnego pola z nazwą przedmiotu (poprzez kliknięcie
w następne pole, bądź użycie przycisku TAB na klawiaturze).
Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas gimnazjalnych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas licealnych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas zawodowych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów technikum
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Synchronizacja z danymi z programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw
- Synchronizacja danych umożliwia uzupełnienie danych ucznia w bazie e-Dziennika. Jeśli
dysponujemy plikiem z programu Drukowanie Świadectw firmy LIBRUS, to możemy wczytad
dane z pliku do bazy. W tym celu należy wybrad plik programu Sporządzanie i drukowanie
Świadectw, klasę, a następnie nacisnąd przycisk SYNCHRONIZUJ.

Wywiadówki
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W e-Dzienniku Wychowawca klasy ma możliwośd odnotowywania wywiadówek i
monitorowania frekwencji Rodziców na wywiadówkach. Służy do tego pozycja Wywiadówki,
którą można odnaleźd w menu Dziennik(lub w pozycji Widok dziennika).
Po wybraniu tej pozycji, a następnie konkretnej klasy, system wyświetli historię wywiadówek,
które odbyły się w obecnym roku szkolnym oraz frekwencję Rodziców na danej wywiadowce. W
przypadku, gdy jeszcze nie dodano do systemu żadnych wywiadówek zostanie wyświetlony
stosowny komunikat.

Aby dodad nową wywiadówkę należy kliknąd w przycisk Dodaj nową wywiadówkę i uzupełnid
informację o nazwie i dacie wywiadówki.

UWAGA!
Dodad wywiadówkę może tylko szkolny Administrator i Wychowawca danej klasy.
Administrator oraz dyrektor posiadają możliwośd wglądu do wszystkich wywiadówek w szkole.
Po dodaniu wywiadówki, system wyświetli listę Rodziców z klasy, w której wywiadówka została
przeprowadzona. Aby odnotowad obecnośd Rodzica na wywiadówce należy kliknąd przycisk
Edytuj i uzupełnid dane.
W pozycji Wywiadówki znajduje się również przycisk Statystyka który umożliwia wyświetlenie
danych statystycznych na temat procentowej obecności Rodziców i ilości wywiadówek
przeprowadzonych w poszczególnych klasach.
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SMSzkolny
e-Dziennik umożliwia użytkownikom komunikację poprzez SMS.
Aby skorzystad z tej funkcji, należy wybrad pozycję Moduły → SMSzkolny.
Użytkownik z uprawnieniami Administratora oraz Dyrektora posiada w module SMSszkolny
dostęp do następujących pozycji:
- Wyślij sms
- umożliwia Użytkownikowi wysłanie SMSa do następujących adresatów: Nauczycieli, Rodziców,
Uczniów określonej klasy, grupy adresatów oraz dowolnego numeru.

Wybranie adresata Nauczyciele spowoduje pojawienie się listy Nauczycieli, do których można
wysład wiadomośd SMS.
UWAGA!
Jeżeli Nauczyciele nie mają w danych osobowych wpisanych numerów komórkowych, lista nie
będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie adresata Rodzice uczniów klasy spowoduje pojawienie się listy Rodziców z określonej
klasy, do których można wysład wiadomośd SMS.
UWAGA
Jeżeli Rodzice nie mają w danych osobowych wpisanych numerów komórkowych, lista nie
będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie adresata Grupa Adresatów (nauczycieli) spowoduje pojawienie się listy Nauczycieli,
do których możliwe jest wysłanie wiadomości SMS.
Aby stworzyd nową grupę, należy kliknąd przycisk ....
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Następnie należy uzupełnid pole Nazwa grupy i kliknąd przycisk Dodaj. W następnej kolejności,
należy dodad adresatów do nowej grupy poprzez kliknięcie przycisku Przydziel adresatów.
Pojawi się lista z nazwiskami Nauczycieli. Aby dodad nauczyciela do grupy należy zaznaczyd pole
wyboru przy jego nazwisku i kliknąd przycisk, Zatwierdź zmiany.
UWAGA
Jeżeli Grupa Adresatów (nauczycieli) zawiera nauczycieli bez wpisanych numerów
komórkowych, lista nie będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie pozycji Dowolny numer spowoduje pojawienie się pola, w którym będzie możliwośd
wpisania dokładnego numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Użytkownik będzie chciał dodad
nowy numer, powinien kliknąd pozycję dodaj numer.
- Doładuj konto
- widok umożliwia doładowanie smsowego konta szkolnego. Istnieją dwie możliwości
doładowania - poprzez internet oraz standardową wysyłkę/fax.
UWAGA W przypadku skorzystania z standardowej formy doładowania (poprzez wysyłkę/fax)
minimalna kwota doładowania wynosi 90zł = 300 smsów.
- Historia doładowao
- widok umożliwia sprawdzenie historii doładowania, jaka była przeprowadzona w szkole.
Historia zawiera dzieo oraz godzinę, wraz z liczbą smsów, która została wykupiona.
- Przydziel prawa
- widok umożliwia nadanie Użytkownikom praw do modułu SMSzkolny. Aby uzupełnid listę
Nauczycieli, należy kliknąd w przycisk Dodaj nauczyciela. Pojawi się okno zawierające wszystkich
Nauczycieli danej szkoły. Należy wybrad odpowiednie osoby i kliknąd przycisk Zatwierdź. Po
wykonaniu tej czynności, do listy w widoku Przydziel Prawa zostanie dodana nowa osoba/y. Dla
każdego Nauczyciela można zdefiniowad 4 prawa: korzystanie z puli szkoły, możliwośd
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wysyłania smsów do Nauczycieli, możliwośd wysyłania smsów do Rodziców, możliwośd
wysyłania smsów na dowolny numer. Oprócz tego widok zawiera podgląd aktualnej puli smsów
poszczególnych nauczycieli. Administrator/Dyrektor posiada możliwośd modyfikowania ilości
smsów poszczególnych Nauczycieli. Może zarówno odebrad Nauczycielowi jego pulę jak i
zwiększyd ją, korzystając przy tym z puli smsów, jaką wykupiła szkoła. Wystarczy w tym celu w
kliknąd w pole obok puli Nauczyciela i wpisad wartośd dodatnią, w przypadku gdy chcemy dodad
do puli, bądź ujemną (np. -10), w przypadku gdy chcemy ją pomniejszyd.
JUWAGA
Jeżeli Administrator/Dyrektor zaznaczy opcję Korzystaj z puli szkoły to w przypadku, gdy dany
Nauczyciel posiada jeszcze swoją pulę smsów, system w pierwszej kolejności wykorzysta jego
pulę, dopiero potem rozpocznie korzystanie z puli szkoły, automatycznie pomniejszając ją o
wysłane smsy.
Administrator/Dyrektor posiada także możliwośd usuwania dodanych Nauczycieli. Wystarczy w
tym celu kliknąd przycisk usuo zaznaczone.
UWAGA!
Usunięcie Nauczyciela/i spowoduje automatyczne dodanie pozostałej mu puli smsów do puli
smsów szkoły.
- Wysłane smsy
- widok umożliwia podgląd wiadomości, jakie zostały wysłane z konta danego Użytkownika.
Widok zawiera następujące dane: datę wysłania, odbiorcę, nr odbiorcy oraz treśd.
Administrator/Dyrektor posiada także podglądu zużycia smsów w szkole. W tym celu musi
kliknąd w przycisk "Zobacz zużycie SMS. Pojawi się lista zawierająca: nazwisko i imię, liczbę
wysłanych smsów oraz liczby wysłanych wiadomości sms, z podziałem na grupy Użytkowników.
UWAGA! Administrator/dyrektor nie posiada wglądu do prywatnej korespondencji smsowej
Nauczycieli.

Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika.
W zależności od konfiguracji losowany jest jeden numerek dla całej szkoły lub jeden dla każdej
klasy (system sam sprawdza jaki jest maksymalny numer w dzienniku klasy/szkoły)
Z poziomu kont administracyjnych, dyrektorskich oraz sekretariatu możliwe jest wydrukowanie
codziennej listy szczęśliwych numerków.
Wszelkie ustawienia dotyczące szczęśliwego numerka szkolny administrator może znaleźd w
konfiguracji systemu, w zakładce „Parametry konfiguracyjne”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA:
Szkoła ma możliwośd zdecydowania, o jakiej godzinie ma byd losowany szczęśliwy numerek (w
przedziale od godziny 18 do 23). Dodatkowo jest możliwośd ustawiania modułu tak, by
szczęśliwy numerek był losowany również w sobotę.

Keystroke
Keystroke jest metodą uwierzytelniania opartą na analizie sposobu pisania na klawiaturze, która
stanowi zabezpieczenie przeciwko utracie danych dostępowych, związanej na przykład z
podpatrzeniem przez osobę nieupoważnioną "przez ramię" wprowadzanych danych lub
zgubieniem karteczki z zapisanymi danymi.
Na chwilę obecną tylko Dyrektorzy, Administratorzy oraz Nauczyciele mogą wypróbowad tę
metodę. Domyślnie jest ona wyłączona.
Włączenie Keystroke możliwe jest poprzez edycję ustawieo konta w konfiguracji (po
zalogowaniu do e-Dziennika). Po wybraniu tej pozycji system poprosi o przejście 3 kroków,
które umożliwią zapoznanie się z tą metodą oraz jej włączenie.
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Jeżeli po włączeniu funkcji Keystroke, sposób wpisywania tekstu nie jest rozpoznawany przez
system, to Keystroke może zostad wyłączone na dwa sposoby:



przez Administratora - przechodząc do widoku Organizacja szkoły - Użytkownicy i
generując nowe hasło dla Użytkownika,
przez Użytkownika - korzystając z funkcji "wyłącz keystroke" na ekranie logowania - po
wpisaniu loginu Użytkownika, na powiązany z nim adres e-mail zostanie przesłana
wiadomośd, zawierająca link służący do wyłączenia Keystroke.

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 eDzienniku informacje o prowadzonej lekcji na bieżąco.
Po wybraniu Interfejsu, system automatycznie wyświetli dzisiejszy dzieo wraz ze wszystkimi
zaplanowanymi lekcjami. Po kliknięciu w niebieski odnośnik Zobacz plan według klasy możliwe
będzie wyświetlenie lekcji dowolnej klasy, w której Nauczyciel prowadzi zajęcia. Klikając w datę
widniejącą po prawej stronie możliwa jest zmiana obecnego dnia, wyświetlanego w Interfejsie
lekcyjnym.

Nauczyciel może rozpocząd wybraną lekcję lub zaplanowad ją, wprowadzając temat, dodając
materiały do lekcji (np. notatki, zasoby czy zadania domowe). Zaplanowana lekcja może zostad
w rozpoczęta w przyszłości.
W kolumnie Opcje Nauczyciel może wybrad jedną z trzech pozycji na liście rozwijanej:




rozpocznij - wprowadzenie informacji dotyczących realizacji, a następnie rozpoczęcie
lekcji,
zaplanuj - wprowadzenie informacji dotyczących realizacji bez jej dodawania w
systemie,
edytuj - edycja dodanej w systemie realizacji.

INFORMACJA:
Jeżeli lekcja, z której Nauczyciel chciałby dodad realizację nie widnieje w tabeli, to możliwe jest
samodzielne wskazanie daty, numeru oraz rodzaju lekcji, a także zajęd w tabeli poniżej.
Planowanie lekcji
Aby zaplanowad lekcję bez jej dodawania do systemu, należy wybrad z listy Opcje pozycję
zaplanuj (lub wybrad z menu Dziennik pozycję Zaplanuj lekcję) i po kliknięciu w przycisk
Wybierz w wierszu odpowiadającym za wybraną lekcję, Nauczyciel zostanie przeniesiony do
kroku 2, w którym należy wprowadzid temat lekcji lub wybrad go z podpiętego rozkładu
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materiału nauczania.
W kroku 3 możliwe jest przygotowanie materiałów do lekcji:






zasoby lekcji,
notatki,
zadania domowe,
przypominajka,
terminarz klasy.

Zaplanowane lekcje zamieszczone są na liście Poprzednie/zaplanowane tematy.
Na planie zajęd w danym dniu, wyświetlanej w Interfejsie lekcyjnym, zaplanowane lekcje
oznaczone będą zielonym znaczkiem w kolumnie Zaplanowane.
Rozpoczęcie lekcji
Aby rozpocząd lekcję, należy odszukad ją w planie lekcji wyświetlonym w Interfejsie lekcyjnym, a
następnie w polu Opcje wybrad rozpocznij. Jeśli lekcja została wcześniej zaplanowana, to temat
lekcji zostanie automatycznie uzupełniony, zostaną także dodane przygotowane materiały.
Jeżeli lekcja nie została wcześniej zaplanowana, to po kliknięciu w przycisk Wybierz, Użytkownik
zostanie przeniesiony do widoku szczegółów lekcji, które przed dodaniem realizacji należy
samodzielnie uzupełnid.
Interfejs lekcyjny oferuje kilka udogodnieo, 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 byd takie same:




data losowania Szczęśliwego numerka,
data wprowadzona przy dodawaniu realizacji,
dzieo 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.
Jeżeli realizowane są lekcje w edukacji wczesnoszkolnej w trybie blokowym, to Interfejs lekcyjny
udostępnia możliwośd wstawienia realizowanych treści z dowolnego tematu z podpiętego
rozkładu materiału. Aby dodad taki temat, należy w oknie dodawania realizacji nad listą
szczegółową realizowanych edukacji kliknąd przycisk Wstaw inne treści, a następnie wybrad
temat z rozkładu, zaznaczyd wybraną edukację i kliknąd Doklej aby dodad temat do już
istniejącego lub Zastąp by nadpisad dotychczasowy temat.
Po rozpoczęciu lekcji, w dolnej części Interfejsu pojawi się pasek postępu, który będzie
odmierzał czas do kooca lekcji.
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W Interfejsie lekcyjnym domyślnie znajdują się pozycje, pozwalające odnotowad oceny i
frekwencje, przeglądad realizację programu, dodad Uczniowi uwagę czy ocenę z zachowania,
zadad zadanie domowe itd. Są to zebrane w jednym miejscu skróty, przekierowujące do
odpowiednich funkcjonalności e-Dziennika. Dodatkowo w Interfejsie znajduje się pozycja,
pozwalająca odnotowad ręcznie wykorzystanie na lekcji TIK, czy zarządzad 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 skonfigurowad znajdujący się w Interfejsie
przybornik, gdzie może utworzyd skoty do wykorzystywanych przez siebie pozycji, których
domyślnie nie ma w Interfejsie.

Frekwencja
e-Dziennik umożliwia odnotowywanie frekwencji Uczniów na zajęciach.
Frekwencja może zostad odnotowana na kilka sposobów:


Wypełnienie karty ocen
- wypełnienie kolumny z frekwencjami spowoduje dodanie odpowiednich danych do
systemu.



Interfejs lekcyjny
- interfejs lekcyjny umożliwia Użytkownikowi odnotowanie frekwencji Uczniów na
zajęciach. Aby to zrobid, wystarczy kliknąd funkcję Sprawdź obecnośd na lekcji
bezpośrednio w interfejsie lekcyjnym, bądź kliknąd przycisk Rozpocznij lekcję,
odnotowad dane odnośnie realizacji, a następnie zatwierdzid je, wybierając przycisk
Zatwierdź i sprawdź obecnośd.



Pozycja Nieobecności oraz Frekwencja- zarządzaj
- pozycje te również umożliwiają odnotowanie frekwencji poszczególnych Uczniów.

Widok dziennika
e-Dzienniku wyposażony jest w pozycję widok dziennika, gdzie w jednym miejscu zgromadzone
zostały funkcjonalności odpowiadające niektórym pozycjom, jakie można znaleźd w dzienniku
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papierowym.
Pozycję tę, można znaleźd w menu Dziennik → widok dziennika.

W widoku dziennika można odnaleźd następujące funkcjonalności:



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



Wycieczki
- ta pozycja przekierowuje Użytkownika do modułuwycieczki, który umożliwia dodanie
informacji odnośnie wycieczek które odbyły się w szkole.
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Ważniejsze wydarzenia z życia klasy
- ta pozycja umożliwia przegląd najważniejszych wydarzeo z życia klasy. Podczas
dodawania/edycji wydarzeo należy wprowadzid 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 odnotowad wszelkie informacje, na które nie ma
miejsca w pozycji zawierającej dane osobowe Uczniów.



Kontakty z rodzicami
- w pozycji tej poszczególni Nauczyciele mogą odnotowad historię kontaktów z
Rodzicami danego Ucznia. Po dodaniu kontaktów, będzie można przeglądad je w tej
pozycji.



Obecnośd uczniów na zajęciach edukacyjnych
- ta pozycja przenosi Użytkownika do wykazu uczęszczania, gdzie można zobaczyd
frekwencje klasy.



Realizacja programów nauczania
- ta pozycja przenosi Użytkownika do realizacji programu, gdzie można
przeglądad/edytowad realizacje programu odnotowane w poszczególnionych klasach.



Oceny zachowania
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- ta pozycja przenosi Użytkownika do pozycji zachowanie, gdzie można
przeglądad/edytowad oceny z zachowania poszczególnych Uczniów.



Oceny postępów w nauce
- ta pozycja przenosi Użytkownika do menu Oceny gdzie można sprawdzid 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 odnotowad zebranie z Rodzicami, a pozostali Nauczyciele, mogą przeglądad
terminy zaplanowanych wywiadówek. .



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



Rada klasowa rodziców
- ta pozycja pozwala 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 pozwala Użytkownikowi na przegląd/edycje danych Rodziców/Opiekunów
dziecka. Podczas wprowadzania/edycji danych , należy dodad 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.



Uwagi i zalecenia dyrektora szkoły - ta pozycja umożliwia wgląd do zaleceo, jakie
Dyrektor placówki wystosował do określonej klasy. Tylko Użytkownik z uprawnieniami
Dyrektora ma możliwośd 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.
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Notatki – uwagi o uczniach
- pozycja ta pozwala 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 przeglądad. Zaznaczenie opcji Publiczna podczas wprowadzania uwagi do systemu
spowoduje wyświetlenie jej na koncie Rodzica w widoku Uwagi.



Dyżurni
- w pozycji tej można dodawad/przeglądad informacje o dyżurnych poszczególnych klas.



Szczególne osiągnięcia uczniów
- pozycja ta zawiera informacje o szczególnych osiągnięciach Uczniów wraz z kategorią
osiągnięd oraz datą ich zdobycia. Kategorie osiągnięd mogą zostad zdefiniowane jedynie
przez Administratora systemu.

Realizacja programu
Pozycja realizacje programu umożliwia generowanie zestawieo na podstawie wprowadzonych
do e-Dziennika realizacji, jak również ich edytowanie oraz usuwanie.
Nauczyciel i Dyrektor mają możliwośd tworzenia zestawieo i przeglądania dodanych realizacji,
mogą jednak edytowad i usuwad tylko te realizacje, które sami dodali. Szkolny Administrator
posiada zarówno możliwośd generowania zestawieo, jak i edytowania i usuwania realizacji
dodanych przez wszystkich Użytkowników. Korzystając z tej pozycji można również odnotowad
realizacje, korzystając z przycisku Dodaj (bez potrzeby korzystania z interfejsu lekcyjnego).
Administrator może odnotowad realizacje wszystkich Użytkowników e-Dziennika, Nauczyciel i
Dyrektor mogą odnotowad realizacje dla swoich lekcji.
Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dodawania lekcji. Po wypełnieniu wszystkich
danych, można wybrad przycisk Zatwierdź lub Zatwierdź i sprawdź obecnośd co spowoduje, że
bez przechodzenia do widoku frekwencji będzie można odnotowad frekwencje Uczniów, na
lekcji dla której odnotowywana jest realizacja.
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Klikając przycisk Zestawienie można wygenerowad zestawienie realizacji programu nauczania
dla poszczególnych klas. Na zestawieniu tym będą znajdowad się informacje dotyczące liczby
godzin odnotowanych z danego przedmiotu przez poszczególnych Nauczycieli.
UWAGA!
Filtry dostępne w głównym widoku pozycji realizacja programu nie mają wpływu na
generowanie zestawienia. Za pomocą tych filtrów, po ustawieniu odpowiednich parametrów,
można wygenerowad wystawienie szczegółowe (zgodnie z wybranymi parametrami) które
można wydrukowad klikając jednocześnie przycisk Ctrl i literę P.
Jeżeli Administrator e-Dziennika skorzystał z funkcji Zmiana nauczyciela, dostępnej w widoku
Organizacja szkoły - Lekcje, to realizacje dodane przez poprzedniego Nauczyciela mogą zostad
wyświetlone wybierając w filtrze Dodający nauczyciel jego nazwisko.
W przypadku gdy szkoła dodaje realizacje korzystając z kart ocen, e-Dziennik umożliwia w
pozycji realizacje programu seryjną zmianę wpisanych na nich tematów graficznych. Aby to
zrobid, należy kliknąd w przycisk Seryjna zmiana graficznych aby edytowad istniejące wpisy.
Podczas usuwania realizacji programu, system daje Użytkownikowi możliwośd usunięcia
również wszystkich frekwencji powiązanych z ta realizacja. Podczas usuwania realizacji system
zapyta, czy usunąd powiązane z nią frekwencje. By to zrobid wystarczy zaznaczyd odpowiednie
pole.
UWAGA! Nieobecności usunięte podczas usuwania realizacji programu zostają usunięte
bezpowrotnie.
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Kategorie frekwencji
e-Dziennik posiada kilka domyślnych kategorii frekwencji. Jeśli jednak dostępne kategorie nie są
wystarczające, szkolny Administrator ma możliwośd utworzenia dodatkowych kategorii, w
pozycji Ustawienia → kategorie frekwencji. Dodając kategorie należy podad jej nazwę, skrót,
rodzaj (nieobecnośd, nieobecnośd usprawiedliwiona, obecnośd, spóźnienie, zwolnienie) oraz
kolor jakim będzie oznaczona.

Po dodaniu kategorii, Nauczyciele będą mogli wykorzystywad ją dodając frekwencje. Kategorie
frekwencji dodane przez Administratora nie są jednak dostępne podczas seryjnego dodawania
frekwencji – w tym widoku Nauczyciel może dodad frekwencje tylko z kategoriami domyślnie
dostępnymi w e-Dzienniku.

Skreślenie ucznia
W przypadku, gdy Uczeo np. z powodów zdrowotnych, przez dłuższy czas nie będzie uczęszczał
do szkoły, by nie było potrzeby dodawania mu frekwencji przez cały ten okres, szkolny
Administrator ma możliwośd skreślenia go w wybranym okresie czasu. Aby to zrobid musi on
wybrad z menu Organizacja szkoły pozycję uczniowie i kliknąd przycisk skreśl przy nazwisku
danego Ucznia. Po wykonaniu tej czynności, trzeba będzie jeszcze odnotowad, w jakim
przedziale czasu Uczeo ma byd skreślony
Uczeo skreślony, będzie widoczny na liście klasy, jednak nazwisko jego będzie przekreślone. W
okresie skreślenia nie będzie możliwości dodania temu Uczniowi żadnych ocen, ocen z
zachowania czy frekwencji.
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Dodane skreślenie można w każdej chwili edytowad lub usunąd. Po zakooczeniu okresu
skreślenia, nazwisko Ucznia na liście nie będzie już przekreślone i znów będzie można dodawad
mu oceny i frekwencje.

UWAGA!
Skreślenie Ucznia za pomocą funkcjiSkreśl nie równa się skreśleniu go z listy Uczniów i usunięciu
ze szkoły!

Historia zmian
e-Dziennik wyposażony jest w narzędzie umożliwiające śledzenie zmian dokonywanych przez
Użytkowników. Funkcja ta nosi nazwę Historia zmian
Historia zmian umożliwia przechowuje historie modyfikacji dla następujących danych:
- Oceny, - Oceny punktowe, - Oceny kształtujące, - Nieobecności, - Zachowanie, Realizacji programu nauczania, -Nauczanie indywidualne -realizacje, - Punktowe oceny
zachowania, - Dni wolne, - Komentarze ocen, - Komentarze ocen zachowania, - Plan
lekcji, - Tematy dnia,
Po wybraniu którejkolwiek z tych pozycji, trzeba będzie jeszcze wybrad Typ danych. Do
wyboru są dwa typy- dane modyfikowane i usunięte.
Po wybraniu rodzaju i typu danych i kliknięciu przycisku Filtruj zostanie wyświetlona
tabela zawierająca listę osób, które dokonywał modyfikacji na wybranych danych.
Dla konkretnej pozycji można sprawdzid datę modyfikacji, adres ip z jakiego została
wykonana i Użytkownika, z konta którego zmiana została dokonana.
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Dane z poprzedniej szkoły
Pozycja dane z poprzednie szkoły może znaleźd zastosowanie, w przypadku, gdy jeden z
Uczniów zostaje przeniesiony z innej szkoły np. w trakcie roku szkolnego. Po wybraniu tej
pozycji i danej klasy pojawi się lista zawierająca wszystkich Uczniów tej klasy. Dla wybranego
Ucznia można odnotowad z jakiej szkoły, i w którym roku szkolnym Uczeo został przeniesiony,
jak również odnotowad oceny, jakie uzyskał w poprzedniej szkole.
UWAGA!
Dane i oceny wprowadzone w tej pozycji nie są brane pod uwagę w żadnych zestawieniach
dostępnych w e-Dzienniku.

Dodatkowe godziny nauczycieli
e-Dziennik pozwala na prowadzenie ewidencji dodatkowych godzin nauczycieli. Umożliwiającą
to funkcjonalnośd , można odnaleźd w menu Narzędzia w pozycji dodatkowe godziny nauczycieli
Szkolny Administrator jako jedyny może dodawad kategorie godzin dodatkowych (klikając
przycisk Edytuj kategorie. Nie ma on natomiast możliwości dodawania godzin dodatkowych,
może jedynie wygenerowad zestawienie, na podstawie danych dodanych przez innych
Użytkowników. Raport będzie zawierał dane typu: nazwisko, imię oraz łączny czas nadgodzin.
Istnieje również możliwośd wygenerowania szczegółowego raportu, zawierającego oprócz w/w
danych dodatkowo datę i opis oraz listę Uczniów, dla których prowadzone były godziny
dodatkowe..
UWAGA!
Utworzona przez Administratora kategoria nie może zostad usunięta, dopóki nie zostaną
usunięte wszystkie wpisy, które wykorzystują tę kategorię.
Zarówno Dyrektor jak i Nauczyciel, mają możliwośd odnotowania godzin dodatkowych.
Nauczyciel nie ma jednak dostępu do generowania raportu na podstawie wprowadzonych
danych.
Aby dodad wpis o godzinach dodatkowych, należy po wybraniu pozycji dodatkowe godziny
nauczycieli kliknąd przycisk Dodaj i uzupełnid dane, w tabeli, która się pojawi. Najlepiej
uzupełnid wszystkie pola, w ten sposób zestawienie będzie zawirowało więcej informacji.
Podczas dodawania wpisu, istnieje również możliwośd dodania listy uczniów, dla których
prowadzone były godziny dodatkowe. Po dodaniu wpisu, Użytkownik, który go dodał może
poprawid lub usunąd wpis, wyszukując go za pomocą filtrów dostępnych w głównym widoku
pozycji dodatkowe godziny nauczycieli i klikając przycisk <edytuj< i=""> lub Usuo.

Rejestr dostępu do danych osobowych
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e-Dziennik posiada funkcje pozwalającą Dyrektorowi sprawdzid, czy dany Użytkownik, w
wybranym okresie czasu uzyskał dostęp do danych osobowych przechowywanych w eDzienniku.
Funkcja ta toRejestr dostępu do danych osobowych i jest zlokalizowane w panelu dyrektorskim,
w pozycji Inne opcje → Dane osobowe. Po wejściu w tę zakładkę należy kliknąd w przycisk
Rejestr dostępu do danych osobowych" Pojawi się nowy widok, w którym Dyrektor może
wskazad Użytkownika (Nauczyciela), którego chce sprawdzid oraz zakres dat dla jakich raport
ma byd sporządzony.
Gotowy raport zawiera następujące pola: data, użytkownik, IP oraz opis. Opis zawiera
informacje na temat osoby, której dane były przeglądane.
UWAGA! Rejestr dostępu do danych osobowych rejestruje dane generowane na podstawie:
eksportu dziennika, wydruków (np. listy uczniów), widoku dziennika (np. dane prawnych
opiekunów), edycji danych uczniów itp.

Seryjne zwolnienia
E-Dziennik posiada funkcję umożliwiającą Nauczycielowi szybkie i wygodne dodawanie Uczniom
(jednej lub wielu osobom) zwolnienia lub innego rodzaju frekwencji w dłuższym okresie.
Funkcje tę odnaleźd można w menu Dziennik, w pozycji Seryjne zwolnienia.
Zastosowanie tej funkcji nie powoduje natychmiastowego dodania w systemie frekwencji.
Podczas sprawdzania obecności, system podpowie wskazaną w tym widoku frekwencję, która
może zostad zaakceptowana lub zmieniona.
UWAGA!
Użytkownik ma możliwośd wprowadzenia seryjnego zwolnienia tylko wtedy, gdy lekcja dla
której chce wprowadzid zwolnienie jest dodana do planu lekcji klasy.
Po wyświetleniu okna Seryjne zwolnienia należy wybrad klasę oraz lekcję. Następnie należy
określid rodzaj frekwencji, która będzie podpowiadana dla danego Ucznia, okres w jakim
frekwencja będzie podpowiadana oraz osoby, dla których frekwencja będzie podpowiadana.
W prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk Okresy zwolnieo. Po przejściu do tego
widoku, wyświetlona zostanie lista wszystkich dodanych zwolnieo, które można następnie
usunąd lub po kliknięciu w przycisk Edytuj wprowadzid zmiany.

Platforma Edukacyjna
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e-Dziennik posiada funkcję integracji z platformami edukacyjnymi.
Administrator definiuje w swoim panelu konfiguracyjnym dane odnośnie platformy
edukacyjnej, z którą szkoła zamierza współpracowad (a konkretniej link do logowania się do
platformy). W tym momencie w panelu konfiguracyjnym Użytkowników pojawi się nowa
zakładka platforma edukacyjna, w której będzie można zdefiniowad login oraz hasło. W samym
menu pojawi się nowa ikonka E-nauczanie. Po jej kliknięciu (o ile Użytkownik uzupełnił swój
login i hasło) Użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do platformy edukacyjnej.
UWAGA!
W obecnej chwili moduł związany z platformami edukacyjnymi jest włączany jedynie przez
Wydawnictwo Librus.

Archiwum
Archiwum to widok umożliwiający przeglądanie i pobieranie danych archiwalnych z lat
poprzednich.
Widok ten podzielony został na dwie części:



Dane ucznia z poprzednich lat,
Archiwum plików Excel-XML.

Aby pobrad dzienniki poszczególnych klas z poprzednich lat, należy skorzystad z przycisku
Archiwum plików Excel-XML. Następnie, należy wybrad rok szkolny, z którego chcemy pobrad
dane. E-Dziennik wyświetli wszystkie klasy, które w danym roku szkolnym uczęszczały do szkoły
i umożliwi pobranie danych poprzez kliknięcie w przycisku Pobierz.
W Archiwum przechowywane są również informacje o dodatkowych godzinach Nauczycieli. Aby
uzyskad do nich dostęp, należy klikąd w pozycję Archiwum plików CSV, a następnie wybrad
określony rok szkolny. Wyświetlone zostaną zarchiwizowane pliki csv zawierające informacje o
dodatkowych godzinach Nauczycieli.

Wyszukaj użytkownika
Funkcja wyszukiwania Użytkowników umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego Ucznia bądź
też Nauczyciela dodanego do systemu. Aby wyszukad konkretnego użytkownika należy wypełnid
jedno z dostępnych pól (imię, nazwisko, PESEL, miejscowośd, ulica) i wybrad rodzaj
Użytkownika. Po odnalezieniu danego Użytkownika można przeglądad jego dane osobowe, albo
w przypadku Ucznia przejśd do kartoteki Ucznia oraz wyświetlid wszystkie klasy wirtualne, do
których został on dodany.
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Statystyki
Pozycja Statystyki zawiera ronegpo rodzju zestawienia, jakie dostępne są w e-Dzienniku:























Oceny cząstkowe - Zestawienie ilości ocen cząstkowych, według przedmiotów, z
podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
Oceny cząstkowe szczegółowo - Zestawienie ilości ocen cząstkowych według
przedmiotów i uczniów, z podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
Oceny cząstkowe (z kol. Nauczyciel) - Zestawienie ilości ocen cząstkowych według
przedmiotów i Nauczycieli, z podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
Frekwencja - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych )
oraz spóźnieo, według przedmiotów .
Frekwencja szczegółowo - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych ) oraz spóźnieo, według przedmiotów i Uczniów.
Frekwencja (z kol. Nauczyciel) - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych ) oraz spóźnieo, według przedmiotów i Nauczycieli.
Klasyfikacja śródroczna - Zestawienie podsumowujące oceny semestralne i absencję
Uczniów wybranej klasy w pierwszym semestrze.
Klasyfikacja roczna - Zestawienie podsumowujące oceny roczne i absencję uczniów
wybranej klasy w całym roku szkolnym.
Zestawienie frekwencji - Zestawienie podsumowujące nieobecności (usprawiedliwione i
nieusprawiedliwione) oraz spóźnienia Uczniów wybranej klasy w całym roku szkolnym.
Zestawienie absencji w wybranym okresie - Zestawienie podsumowujące ilośd
nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz spóźnieo Uczniów
wybranej klasy w wybranym okresie.
Zestawienie absencji ucznia wg przedmiotów - Zestawienie podsumowujące ilośd
nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz spóźnieo dla
wskazanego Ucznia według przedmiotów.
Zestawienie frekwencji wg kategorii - Zestawienie podsumowujące frekwencję Uczniów
według dodanych przez Administratora kategorii frekwencji.
Zestawienie ocen zachowania - Zestawienie podsumowujące oceny z zachowania
wszystkich klas uczęszczających do szkoły dla semestru I lub II.
Zestawienie uwag uczniów (statystyka dodana w wersji 5.6) - Zestawienie
podsumowujące uwagi Uczniów wraz z podziałem na poziomy, Nauczycieli, kategorie,
oddziały oraz jednostki.
Zestawienie ocen śródrocznych i rocznych - Zestawienie podsumowujące ilośd ocen dla
zadanego okresu (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne). W tej statystyce ujęte są
wszystkie klasy uczęszczające do szkoły.
Uczniowie z oceną niedostateczną - Zestawienie uczniów z oceną niedostateczną w
jednej z wybranych kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne).
Uczniowie z oceną nieklasyfikowaną - Zestawienie wybranych klas z ocenami
nieklasyfikowanymi w jednej z wybranych kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne).
Uczniowie z określoną średnią - Zestawienie uczniów z średnią ocen z określonego
zakresu. W pierwszej kolejności należy ustalid, czy zestawienie ma zostad wygenerowane
dla wybranej klasy czy całej szkoły. Następnie, po podaniu zakresu średnich, należy
wybrad kategorię ocen, dla których ma byd liczona średnia (cząstkowe, śródroczne,
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roczne). W przypadku średnich z ocen cząstkowych można dodatkowo zdecydowad czy
średnia ma byd liczona z wszystkich przedmiotów, czy tylko z wybranego.
Średnia ocen wg klas - Zestawienie klas względem średnich uzyskanych w toku nauki z
możliwością wyboru przedmiotu i kategorii ocen.
Średnia ocen wg przedmiotów - Zestawienie przedmiotów względem średnich
uzyskanych w toku nauki, z możliwością wyboru klasy i kategorii ocen.
Procentowe zestawienie frekwencji - Zestawienie zawierające procentowe zestawienie
nieobecności dla wybranej klasy, w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. Po
wybraniu rodzaju zestawienia (liczone na podstawie miesięcznej liczby godzin lub na
podstawie obecności) należy określid, dla której klasy chcemy wygenerowad
zestawienie..
Procentowe zestawienie frekwencji szczegółowo - Zestawienie zawierające procentowe
zestawienie nieobecności dla Uczniów wybranej klasy, w poszczególnych miesiącach
roku szkolnego, w okresie I, II, bądź całym roku szkolnym. Po wybraniu klasy i miesiąca
należy wybrad rodzaj zestawienia (liczone na podstawie miesięcznej liczby godzin lub na
podstawie obecności).
Ranking frekwencji - Zestawienie w postaci rankingu frekwencji wszystkich Uczniów
konkretnej klasy. Do prawidłowego generowania wymagane jest podanie rodzaju
zestawienia (czy system ma zliczad na podstawie miesięcznej liczby godzin bądź
obecności), okresu, za jaki statystyka ma byd wygenerowana(miesiąc bądź wszystkie)
oraz klasy.
Ranking frekwencji wg klas - Zasada działa jest identyczna, jak w przypadku zwykłego
rankingu frekwencji, jednakże tutaj zamiast konkretnej klasy podawane są jednostki.
System generuje ranking frekwencji dla wszystkich klas przynależących do danej
jednostki.
Wykres absencji - Wykres słupkowy, przedstawiający ilośd nieobecności
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) w skali roku, dla poszczególnych klas lub
całej szkoły.
Wykres średniej ocen cząstkowych - Wykres słupkowy średnich ważonych z ocen
cząstkowych, w skali roku szkolnego, dla poszczególnych klas lub całej szkoły. Średnia
obliczana jest z wszystkich ocen cząstkowych wystawionych z kategoriami, które mją
zaznaczoną opcję licz do średniej.
Wykres ocen cząstkowych - Wykres liniowy, obrazujący ilośd poszczególnych ocen
cząstkowych (od 1 do 6) w skali roku szkolnego, dla poszczególnych klas lub dla całej
szkoły. Zliczane są zarówno oceny liczone jak i nieliczone do średniej. W przypadku ocen
z "+" lub "-" znaki te nie są brane pod uwagę. Przykładowo, ocena "3+" liczona jest do
ocen "3".
Wykres ocen śródrocznych i rocznych - Wykres ilustrujący w formie kołowej ilośd ocen
w zadanej kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne)z uwzględnieniem klas.

Statystki można kopiowad, eksportowad do plików CSV oraz drukowad bezpośrednio ze strony
internetowej, korzystając z funkcji Drukuj

Kontrola realizacji
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Kontrola realizacji to funkcja pozwalając kontrolowad jak przebiega realizowanie programu w
danej klasie, lub dla danego Nauczyciela.
UWAGA!
Poszczególne zestawienia w kontroli realizacji generowane są na podstawie danych,
wprowadzonych do planu lekcji danej klasy lub nauczyciela.
Aby wygenerowad zestawienie, trzeba wybrad przydział lub klasę. Administrator i dyrektor mają
jeszcze dodatkowo możliwośd wybrania Nauczyciela, dla którego chcą wygenerowad
zestawienie.
Zestawienia wygenerowane w kontroli realizacji dzielą się na kilka rodzajów:








brakujące realizacje programu względem planu lekcji,
realizacje wykonane ponad program względem planu lekcji,
realizacje w których nie wpisano tekstowego tematu lekcji (realizacja została dodana,
ale pole Temat nie zostały uzupełnione),
realizacje dla których liczba nieobecności i obecności jest równa zero (realizacja została
dodana, jednak nie zostały dodane żadne powiązane z nią frekwencje),
realizacje bez powiązanego tematu z rozkładu materiału nauczania (generowane na
podstawie podpiętego do danej lekcji rozkładu materiału, jeśli do lekcji nie został
podpięty rozkład materiału, nie należy brad pod uwagę danych, które wykazywane są
przez zestawienie),
procent realizacji na podstawie rozkładu materiału nauczania (generowane na
podstawie podpiętego do danej lekcji rozkładu materiału, jeśli do lekcji nie został
podpięty rozkład materiału, nie należy brad pod uwagę danych, które wykazywane są
przez zestawienie).

Jeśli Użytkownik chce sprawdzid jakie dokładnie lekcje kryją się pod wartością liczbową
pojawiająca się w konkretnym zestawieniu, może w tym celu użyd funkcji szczegóły. Po
wybraniu tej funkcji, pojawi się szczegółowe zestawienie lekcji (nadmiarowych lub brakujących,
w zależności od wybranego zestawienia), wraz z datami i numerami lekcji.
Jeżeli z kolei powstałe braki są zamierzone (powstały w wyniku np. apelu, lub imprezy w szkole,
w trakcie której nie zostały odnotowane realizacje) i nie powinny byd wykazywane w kontroli
realizacji, można skorzystad z funkcji Oznacz jako poprawne. Spowoduje to wyłączenie
wskazanej pozycji z kontroli realizacji. W dowolnym momencie można przejrzed oznaczone w
ten sposób realizacje w pozycji Oznaczone jako poprawne. Jeżeli dana pozycja została tutaj
umieszczona omyłkowo, można ją usunąd poprzez przyciśnięcie przycisku Usuo.
Obok brakującej realizacji umieszczony został przycisk Dodaj realizację, który otwiera okno
dodawania brakującej realizacji na wybranej godzinie lekcyjnej z określonego przedmiotu.
Bezpośrednio z pozycji Kontrola realizacji można przyjśd do widoku tygodniowego klasy (klikając
przycisk Widok tygodniowy klasy). W widoku tym, lekcje zaplanowane na dany tydzieo,
prezentowane są w sposób przypominający stronę z dziennika papierowego.
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Kontrola frekwencji
Widok Kontrola frekwencji umożliwia wyświetlenie dodanych w systemie frekwencji, które w
odniesieniu do planu lekcji traktowane są przez system jako nadmiarowe lub brakujące.
Na kontrolę frekwencji mają wpływ następujące elementy systemu:










plan lekcji,
nieobecnośd Nauczycieli i klas,
zastępstwa,
brakujące i nadmiarowe realizacje oznaczone jako poprawne,
wycieczki,
dni wolne szkoły,
skreślenia Uczniów w szkole i w klasach wirtualnych,
nauczanie indywidualne,
data przyjęcia Ucznia do szkoły wprowadzona za pośrednictwem e-Sekretariatu.

Po wyświetleniu widoku należy wybrad z listy rozwijanej klasę oraz nazwisko Nauczyciela,
zostanie wówczas wyświetlona tabela, zawierająca cztery wiersze:






Brakujące oceny frekwencji według planu lekcji – wskazuje ilośd frekwencji, dla których
nie wprowadzono żadnej obecności lub nieobecności,
Nadmiarowe oceny frekwencji według planu lekcji – wskazuje ilośd frekwencji, które
zostały dodane do systemu, chod nie powinny byd jeszcze wystawione,
Brakujące oceny frekwencji względem programu wycieczek - wskazuje ilośd frekwencji,
dla których nie wprowadzono żadnej obecności lub nieobecności w programie
wycieczek,
Nadmiarowe oceny frekwencji względem programu wycieczek - wskazuje ilośd
frekwencji względem programu wycieczek, które zostały dodane do systemu, chod nie
powinny byd jeszcze wystawione.

Zaznaczenie pozycji Licz przedmioty pozalekcyjne spowoduje uwzględnienie w kontroli
przedmiotów pozalekcyjnych oraz wystawionych z nich frekwencji.
Po kliknięciu w przycisk szczegóły, wyświetlona zostanie szczegółowa lista wszystkich
brakujących lub nadmiarowych frekwencji. Jeżeli wyświetlona lista zawiera braki, to korzystając
z przycisku Dodaj frekwencję, znajdującego się po prawej stronie tabeli, możliwe jest ich
uzupełnienie.

Wyniki z egzaminów
e-Dziennik umożliwia dodanie i odnotowanie informacji o egzaminach, które miały miejsce w
szkole.
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Aby odnotowad egzamin, należy wybrad pozycję Narzędzia → Wyniki z egzaminów. Następnie
należy wybrad klasę. Pojawi się przycisk Dodaj egzamin. Należy podad podstawowe informacje
o egzaminie: klasę dla jakiej egzamin został przeprowadzony, typ egzaminu oraz datę. W
momencie dodawania nowego egzaminu dla klasy, o ile nie został wcześniej dodany żaden
wpis, w polu typ egzaminu, nie pojawi się żaden egzamin do wyboru.
Po prawidłowym dodaniu nowego egzaminu wyświetlona zostanie lista wszystkich Uczniów
danej klasy. Dla każdego Ucznia możliwe będzie zdefiniowanie i uzupełnienie trzech pól tj.
Wynik, Numeru zaświadczenia oraz Zwolniony (wypełniamy tylko w przypadku, gdy uczeo był
zwolniony z danego egzaminu). Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy kliknąd przycisk
Dodaj, dzięki któremu dane zostaną zapisane.
W dowolnym momencie istnieje możliwośd edycji wpisu poprzez wybranie przycisku Edytuj lub
też usunięcie go, korzystając z przycisku Usuo.
Wprowadzone wyniki z egzaminów dostępne są do wglądu na koncie Rodzica/Ucznia/Opiekuna.

Ankiety
e-Dziennik wyposażony jest w moduł, umożliwiający pisanie ankiet i udostępnianie ich innym
Użytkownikom.
Użytkownik o uprawnieniach Administratora oraz Dyrektora posiada wgląd w możliwośd
dodawania, edycji oraz udostępniania ankiet innym Użytkownikom e-Dziennika. Ankiety
udostępnid można zarówno Rodzicom, Uczniom jak i Nauczycielom.
Aby stworzyd nową ankietę należy wejśd z menu Moduły wybrad pozycję Ankiety i kliknąd
przycisk Dodaj.
Po wykonaniu tej czynności, pojawi się widok pozwalający na nadanie nazwy ankiecie, dodanie
opisu, oznaczenie czy ankieta została opublikowana, wybór dla kogo ankieta ma byd dostępna (z
uwzględnieniem podziału na Rodzica, Ucznia, Nauczyciela, Dyrektora ).
Po dodaniu w/w danych należy przejśd do etapu dodawania pytao składowych. e-Dziennik
umożliwia na daną chwilę wybór 4 rodzajów pytao: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego
wyboru, otwarte oraz skalę ocen. Aby dodad pytanie należy najpierw wybrad rodzaj pytania a
następnie kliknąd przycisk Dodaj.
1. Pytanie jednokrotnego wyboru: w przypadku tego rodzaju pytania, konieczne jest
zdefiniowanie (wypisanie) treści pytania w polu Treśd pytania oraz wybranie sposobu
prezentacji odpowiedzi w tym pytaniu. Do wyboru są dwa parametry - lista rozwijalna
oraz opcje wypisane jedna pod drugą.
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2. Pytanie wielokrotnego wyboru: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest
zdefiniowanie (wypisanie) treści pytania w polu Treśd pytania oraz wybranie minimalnej
i maksymalnej ilości wymaganych odpowiedzi.
3. Pytanie otwarte: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest jedynie zdefiniowanie
(wypisanie) treści pytania w polu "Treśd pytania:". SKF wyświetli użytkownikowi w
momencie wypełniania ankiety stosowne pole umożliwiające wypowiedzenie się na
zadany temat.
4. Skala ocen: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest zdefiniowanie (wypisanie)
treści pytania w polu Treśd pytania oraz nadanie dolnej i górnej granicy skali. .

Po uzupełnieniu wszystkich danych i dodaniu pytao, należy zaznaczyd opcję Publikuj (widoczną
poniżej pola Stopka ankiety). Po zaznaczeniu tej opcji i zapisaniu ankiety, zostanie ona zapisania
oraz jednocześnie opublikowana wybranym Użytkownikom.
Użytkownicy, którym przypisano ankietę, zobaczą ją bezpośrednio po zalogowaniu się do
dziennika elektronicznego, na środku strony (widoczny będzie napis Zapraszamy do wypełnienia
ankiety:...).
UWAGA! Istnieje możliwośd zarządzania kolejnością pytao w ankiecie poprzez skorzystanie z
przycisków Wyżej i Niżej, które umieszczą wskazane pytanie/a w pozycji wskazanej przez
Użytkownika.
Wyniki ankiety można zobaczyd klikając w przycisk Wyniki bądź pobrad w postaci pliku klikając
w przycisk csv. Zostanie przygotowany plik w formacie Excela zawierający dotychczasowe
odpowiedzi na zadane pytanie.

Mapowanie ocen opisowych w usłudze SMSinfo
Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w dalszym ciągu ma możliwośd
zdecydowania w jaki sposób prezentowane będą oceny ucznia, jakie rodzic otrzymuje za
pośrednictwem usługi SMSinfo. W tym celu, Administrator szkolny musi wpisad odpowiednie
wartości w tabeli, która znajduje się w konfiguracji systemu, w zakładce "Ocena opisowa".
Przykładowo: jeśli szkoła chce, by oceny z przedziału "zgodnie z oczekiwaniami" prezentowane
były jako liczba 5, musi wstawid odpowiednią wartośd w wierszu tabeli "zgodnie z
oczekiwaniami".
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Kiermasz Książki Używanej
Kiermasz Książki Używanej jest modułem służącym do zamieszczania przez Uczniów i Rodziców
ogłoszeo zawierających oferty sprzedaży używanych podręczników szkolnych. Moduł ten jest
ściśle powiązany z modułem e-ListyPodręczników i funkcjonuje tylko wtedy, gdy eListaPodręczników została opublikowana. Ogłoszenia zamieszczad mogą wyłącznie Rodzice i
Uczniowie związani z Paostwa placówką oświatową.
Włączanie/wyłączanie modułu
Użytkownikami uprawnionymi do włączania i wyłączania modułu Kiermasz Książki Używanej są:
Administrator e-Dziennika, Dyrektor oraz wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia do
publikowania szkolnej e-ListyPodręczników nadane przez Dyrektora lub Administratora w
konfiguracji modułu e-ListyPodręczników.
Moduł Kiermasz Książki Używanej może zostad włączony na dwa sposoby:




Jeżeli e-ListaPodręczników nie została jeszcze opublikowana, to podczas jej publikacji (za
pomocą ikonki e-ListaPodręczników → Szkolna lista → Inne opcje → Publikuj) domyślnie
zaznaczona jest opcja włączenia modułu Kiermasz Książki Używanej. Po opublikowaniu
takiej Listy, moduł zostanie włączony.
Jeżeli e-ListaPodręczników została już opublikowana, to moduł Kiermasz Książki
Używanej może zostad włączony klikając na ikonkę e-ListaPodręczników → Szkolna lista
→ Inne opcje → Włącz Kiermasz Książki Używanej.
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Wyłączenie modułu możliwe jest na dwa sposoby.




Po wyłączeniu publikacji e-ListyPodręczników, moduł również nie będzie publikowany.
Wszystkie dodane ogłoszenia pozostaną zapisane w systemie i po ponownym
opublikowaniu e-ListyPodręczników będą one widoczne.
Moduł można również wyłączyd bez usuwania publikacji e-ListyPodręczników,
korzystając z przycisku e-ListaPodręczników → Szkolna lista → Inne opcje → Wyłącz
Kiermasz Książki Używanej. Wyłączenie modułu w ten sposób wiąże się z
bezpowrotnym usunięciem wszystkich opublikowanych ogłoszeo.

Przeglądanie ogłoszeo
Aktualna lista ogłoszeo dostępna jest na utworzonej indywidualnie dla każdej szkoły stronie
zawierającej listę podręczników z modułu e-ListaPodręczników. Aby wyświetlid ją na koncie
Administratora/Dyrektora/Nauczyciela należy kliknąd na ikonkę e-ListaPodręczników, a
następnie wybrad Szkolna lista. Wyświetlony zostanie odnośnik do publicznie dostępnej eListyPodręczników, która zawiera listę ogłoszeo Użytkowników posortowaną według daty
dodania – od najmłodszego do najstarszego.
Ogłoszenia dodawad oraz edytowad mogą wyłącznie Rodzice oraz Uczniowie uczący w
Paostwa szkole. Z jednego konta (Rodzic i Uczeo - razem) może zostad opublikowane wyłącznie
jedno ogłoszenie.
Po prawej stronie każdego dodanego ogłoszenia znajdują się dwa przyciski służące do
wyświetlenia szczegółów danego ogłoszenia oraz przesłania wiadomości do ogłoszeniodawcy.
Są one pomocne Rodzicom oraz Uczniom w skontaktowaniu się ze sobą.

Rodzice i Uczniowie przy przesyłaniu odpowiedzi na ogłoszenie, muszą wypełnid niewielki
formularz składający się z dwóch części: treści przesyłanej wiadomości oraz danych
kontaktowych, które zostaną wykorzystane przez ogłoszeniodawcę do nawiązania kontaktu z
zainteresowaną ofertą. Niewłaściwe lub niewystarczające wypełnienie tych pól może
uniemożliwid ogłoszeniodawcy odpowiedź na wiadomośd.
Po przesłaniu odpowiedzi, ogłoszeniodawca otrzyma wiadomośd e-mail zawierającą przesłane
dane osoby zainteresowanej (tylko takie jakie sama zdecydowała się ujawnid). Dalszy kontakt
odbywa się już poza e-Dziennikiem i uzależniony jest od danych, które zostały przesłane przez
osobę zainteresowaną zakupem (np. numer telefonu czy adres e-mail).
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Na żadnym etapie kontaktu pomiędzy ogłoszeniodawcą oraz osobą zainteresowaną nie
dochodzi do udostępnienia dowolnej z nich danych osobowych zapisanych w e-Dzienniku
Jeżeli po opublikowaniu ogłoszenia, ogłoszeniodawca usunął w systemie adres e-mail
przypisany do swojego konta, to przesłanie do niego wiadomości nie będzie możliwe.
UWAGA
Szkoła nie uczestniczy w procesie komunikowania się pomiędzy Ogłoszeniodawcą (Uczniem lub
Rodzicem) a Zainteresowanym Ofertą (Uczniem lub Rodzicem).
Usuwanie ogłoszeo
Usunięcie ogłoszeo Użytkowników może odbyd się na dwa sposoby: usunięcie wybranych
ogłoszeo oraz usunięcie wszystkich ogłoszeo w module KKU.
UWAGA
Funkcja usuwania ogłoszeo została stworzona w celu zapewnienia szkole pełnej kontroli nad
treściami zamieszczanymi przez Uczniów oraz Rodziców. Należy jej używad wyłącznie wtedy,
kiedy ogłoszenie nie spełnia pewnych norm i zasad, np. zawiera wulgaryzmy, jest obraźliwe
czy zawiera treści rasistowskie.
Aby usunąd pojedyncze ogłoszenia, należy przejśd do publicznej e-ListyPodręczników, a
następnie zaznaczyd po lewej stronie na liście wybrane ogłoszenia i kliknąd Usuo zaznaczone. Po
usunięciu ogłoszenia, jego autor otrzyma stosowne powiadomienie o tym fakcie w module
Wiadomości.
Usunięcie wszystkich zamieszczonych ogłoszeo możliwe jest poprzez pojedyncze zaznaczenie
ich i kliknięcie Usuo zaznaczone lub poprzez zalogowanie się do e-ListyPodręczników, wybranie
Szkolnej listy i z menu Inne opcje wybranie Wyłącz Kiermasz Książki Używanej. Spowoduje to
automatyczne usunięcie wszystkich dodanych przez Użytkowników ogłoszeo. Wykonanie tej
czynności nie spowoduje wygenerowania dla autorów powiadomienia o usunięciu ogłoszenia.
UWAGA
Librus Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że nie odpowiada za treśd ogłoszeo zamieszczonych w
niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, które zostały umieszczone w nim
przez Użytkowników lub osoby trzecie, w szczególności Librus Sp z o.o. wyłącza swoją
odpowiedzialnośd za poprawnośd zamieszczonych w Serwisie ogłoszeo dotyczących w
szczególności oferowania do sprzedaży książek i podręczników używanych. Librus Sp. z o.o. nie
jest pośrednikiem w sprzedaży książek, w żaden sposób nie gwarantuje ich dostępności czy
poprawności samych ofert, jak również nie odpowiada za ich treśd. Librus Sp. z o.o. nie pobiera
od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z możliwości publikowania i odczytywania
ogłoszeo, jak również w żaden sposób nie namawia do skorzystania z oferty innych
Użytkowników. Moduł ogłoszeo (Kiermasz Książki Używanej - KKU) ma na celu wyłącznie
umożliwid Użytkownikom Serwisu wymienienie się informacją o chęci sprzedaży książek oraz
kontaktowanie się ze sobą. Moduł ten wspomaga szkołę w realizacji obowiązku wynikającego z
art. 22b Ustawy o systemie oświaty. Użytkownik serwisu przed rozważeniem kontaktu z
ogłoszeniodawcą, a w szczególności przed dokonaniem zakupu, powinien potwierdzid zgodnośd
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oferowanych przez ogłoszeniodawcę podręczników z opublikowaną przez szkołę listą
podręczników obowiązujących na dany rok szkolny dla odpowiedniego Ucznia w zależności od
poziomu nauczania. W szczególności potwierdzid należy podręczniki, których wybór ma
charakter wariantowy, czyli które nie są obowiązkowe dla każdego Ucznia na danym poziomie
nauczania. Informacje zawarte w module ogłoszeo KKU nie są weryfikowane przez Librus Sp. z
o.o., a firma nie prowadzi sprzedaży podręczników, nie gwarantuje ich dostępności ani
aktualności ogłoszeo publikowanych przez Użytkowników w module KKU, warunków dostawy
czy cen dla Użytkownika. W szczególności każdy Rodzic czy Uczeo powinien we własnym
zakresie oraz w zgodzie z własnymi kryteriami oceny korzystności ofert dokonad samodzielnej
analizy porównawczej pomiędzy ofertami innych Użytkowników, jak również wielu księgarni
specjalizujących się w sprzedaży nowych książek i podręczników. Informujemy również, że
włączenie modułu e-ListyPodręczników oraz jego części - Kiermasz Książki Używanej - przez
szkołę nie jest obligatoryjne.

Kategorie uwag
W tym widoku Administrator e-Dziennika może wprowadzid kategorie uwag, które będą mogły
zostad wykorzystane przez Nauczycieli w widoku Notatki - uwagi o uczniach.
Administrator może także usunąd kategorię uwag pod warunkiem, że w systemie nie znajdują
się żadne uwagi z tą kategorią.

Seryjne usuwanie lekcji, przydziałów i wirt. klas
System umożliwia Administratorom seryjne usunięcie dodanych w systemie lekcji, przydziałów
oraz klas wirtualnych.
Funkcja ta dostępna jest w dwóch miejscach:



w widoku Narzędzia - Importy - Import planu lekcji,
w widoku Narzędzia - Promocja uczniów/słuchaczy - Krok 7.

Jeżeli usunięcie wybranego elementu nie będzie możliwe, to system wyświetli informację o
wpisach w e-Dzienniku, które uniemożliwiają wykonanie usunięcia. Należy wówczas przejśd do
wskazanych przez system miejsc, powodujących problemy, a następnie samodzielnie usunąd
wybrane elementy, np. realizacje czy oceny. Po usunięciu wszystkich wymienionych wpisów,
należy powrócid do widoku seryjnego usuwania i spróbowad wykonad usunięcie seryjne
ponownie.

UWAGA!
Usunięcie lekcji, przydziałów i wirtualnych klas jest procesem nieodwracalnym - nie ma
możliwości przywrócenia systemu do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
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ŚREDNIE W SYSTEMIE
W e-Dzienniku średnie liczy się przy pomocy tzw. współczynników wagowych.
Sposób liczenia średniej ważonej opisany jest poniżej:
Średnia ważona niepustej listy danych

z odnoszącymi się do nich nieujemnymi wagami

jest określona przez:

co oznacza:

Przykład:
W systemie znajduje się Uczeo Jan K., który uczęszcza do Szkoły Podstawowej.
Uczeo ma następujące oceny: 4,3,4+,4Średnia arytmetyczna z jego ocen wynosi: ~3,8
Można obliczyd średnią ważoną dla Ucznia wykorzystując do tego współczynnik wagowy
(odpowiednio dla ocen jest to: 1 dla 4, 2 dla 3, 3 dla 4+ oraz 2 dla 4-):
x = (( 1 * 4 ) + ( 2 * 3 ) + ( 3 * 4,5 ) + ( 2 * 3,75 )) / 8 = ~3,9

Należy pamiętad, że zgodnie ze wzorem
, oceny, które
posiadają większą wagę będą miały większy udział w średniej niż dane, które posiadają mniejszą
wagę. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której oceny posiadają takie same współczynniki
wagowe, średnią liczy się jak średnią arytmetyczną.
Administrator e-Dziennika posiada możliwośd ustawiania współczynników wagowych dla
poszczególnych kategorii ocen. Można to zrobid w pozycji Kategorie ocen.
Jeżeli Nauczyciel uczący w danej szkole stwierdzi, że ustalone wagi mu nie odpowiadają, może
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poprawid wagi kategorii wedle własnych potrzeb. Poprawienia wag lub ustalenia nowych
również dokonuje on poprzez pozycjęKategorie ocen.
Przykład:
Uczeo Jan K. posiada następujące oceny: 4,3,4+,4W e-Dzienniku + przy ocenie jest traktowany jako +0,5 natomiast - przy ocenie jako -0,25 (np.
4+ posiada wartośd w systemie równą 4,5, natomiast 4- posiada wartośd w systemie równą
3,75).
Administrator utworzył 3 kategorie w systemie: aktywnośd, kartkówka oraz sprawdzian
przydzielając im tą samą wagę = 1.
Nauczyciel stwierdził, że jest to stopniowanie ocen mu nie odpowiada i utworzył własne
kategorie, które zmapował i przydzielił im wagi 1,2 oraz 3.
Wobec czego sytuacja Ucznia kształtuje się następująco:
- jeżeli Nauczyciel skorzystałby z ustawieo Administratora:
x = (( 1 * 4 ) + ( 1 * 3 ) + ( 1 * 4,5 ) + (1 * 3,75)) / 4 = ~3,8
- jeżeli Nauczyciel skorzystałby z ustawieo indywidualnych:
x = (( 1 * 4 ) + ( 1 * 3 ) + ( 2 * 4,5 ) + ( 3 * 3,75 )) / 7 = ~3,9

ZASTĘPSTWA
W poniższym artykule opisano moduł Zastępstwa wraz z najczęściej spotykanymi przykładami
zastępstw i opisem ich wprowadzania do systemu.

Opis funkcji
Moduł Zastępstwa wyłączony

Jeśli szkoła nie chce korzystad z modułu Zastępstw, szkolny Administrator ma możliwośd
wyłączenia go, w ustawieniach konfiguracyjnych e-Dziennika, w pozycji Zastępstwa. Po zmianie
stanu modułu na wyłączony i zaznaczeniu pola wyboru Pozwól nauczycielom na dodanie danych
na dowolnym przydziale, Nauczyciel, prowadząc lekcje za nieobecnego Nauczyciela, będzie miał
możliwośd odnotowania realizacji, ocen i frekwencji na jego konto. Nie będzie to wiązało się z
koniecznością dodania nieobecności Nauczyciela. Odnotowad dane na przydziale innego
Nauczyciela można zaznaczając podczas dodawania w interfejsie lekcyjnym pole lekcja za
innego nauczyciela.
UWAGA!
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Odnotowana w ten sposób realizacja, we wszelkich statystykach i kontrolach, zawsze będzie
liczona na konto Nauczyciela, za którego prowadzimy lekcje, niezależnie od tego, który
Nauczyciel dodał realizację. Natomiast w widoku tygodniowym klasy, realizacja ta zostanie
odnotowana wraz z informacją, przez kogo została dodana. Podobna informacja będzie
odnotowana na innych widokach, zawierających dane wprowadzone na przydział innego
nauczyciela np. na widoku ocen i frekwencji.
Należy mied na uwadze, że wyłączenie modułu Zastępstwa spowoduje, że nie będą dostępne
jakiekolwiek statystyki zastępstw i nieobecności Nauczycieli. Nie będzie też możliwości, by
odnotowad realizacje na konto innego Nauczyciela z innego przedmiotu niż ten, jaki dodany jest
na danej godzinie do planu lekcji.
Przykładowo:
Nauczyciel A jest nieobecny, w planie lekcji ma matematykę, którą będzie prowadził za niego
nauczyciel B, uczący w tej klasie polskiego. Nauczyciel B ma możliwośd dodania na tej lekcji
danych na przydziale nauczyciela A, po zaznaczeniu pola lekcja za innego nauczyciela. Może on
odnotowad w ten sposób realizacje, oceny i frekwencje, ale tylko na matematyce, nie ma
możliwości odnotowania, że zamiast matematyki przeprowadził swoją lekcję polskiego, nie ma
również możliwości, by realizację tę policzył na swoje konto.
Po wyłączeniu modułu wszystkie dodane wcześniej za jego pomocą Zastępstwa pozostaną w
systemie w niezmienionej formie. W każdej chwili istnieje możliwośd ponownego włączenia
modułu Zastępstwa.
UWAGA!
Wyłączenie modułu Zastępstwa nie jest zalecane! Wyłączając moduł powinni Paostwo zdawad
sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji jakie spowoduje to w systemie, jak również z
ograniczeo, jakie ma funkcja dodawania realizacji na dowolnym przydziale.

Moduł Zastępstwa włączony

Moduł Zastępstwa służy do zarządzania zastępstwami w e-Dzienniku. Za jego pomocą można
odnotowad rożne rodzaje zastępstw i nieobecności, zarówno danej klasy jak i Nauczyciela.
Moduł daje możliwośd zaplanowania i wprowadzenia do systemu zarówno zastępstwa za
Nauczyciela, który nieobecny jest tylko przez jedną lub kilka godzin lekcyjnych, jak również
zastępstwa za Nauczyciela przebywającego na dłuższym zwolnieniu np. z powodów
zdrowotnych.
Domyślnie zastępstwo zaplanowad może szkolny Administrator systemu i Użytkownicy o
uprawnieniach dyrektorskich. Jednak jeśli istnieje potrzeba, by większa liczba Użytkowników
miała możliwośd dodawania nieobecności Nauczycieli i planowania zastępstw, szkolny
Administrator systemu może im nadad takie uprawnienia w konfiguracji systemu, w pozycji
Zastępstwa.
INFORMACJA:
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Jeśli administrator w ustawieniach konfiguracyjnych modułu Zastępstwa zaznaczy pole wyboru
wysyłaj powiadomienia o zastępstwach, w momencie dodania zastępstwa zostanie wysłana
wiadomośd systemowa do Nauczyciela zastępującego.
Zmiana w wersji 5.4: ręczne wysyłanie powiadomieo o zastępstwach
Jeżeli opcja automatycznego wysyłania powiadomieo o zastępstwie nie została zaznaczona, to
po wybraniu Inne opcje -> Wyślij powiadomienie będzie możliwe samodzielnie wysłanie
powiadomienia do zastępującego Nauczyciela.
Jeśli Administrator zaznaczy pole wyboru przy funkcji wyświetlaj tekst uwagi w informacji o
zastępstwie, to uwagi wpisane podczas dodawania zastępstwa, będą wyświetlad się między
innymi w planie lekcji i w terminarzu, w dniu i na godzinie lekcyjnej, na której dodane zostało
zastępstwo.
Zmiana w wersji 5.6: wyświetlanie stanu przesłanego powiadomienia o zastępstwie
Po wysłaniu do Nauczyciela powiadomienia o zastępstwie (niezależnie od tego czy zostało ono
wysłane automatycznie czy ręcznie), w głównej tabeli zastępstw obok nazwiska Nauczyciela
zastępującego wyświetlona zostanie dodatkowa ikonka:
- wiadomośd nie została odczytana
- wiadomośd została odczytana, po najechaniu na ikonkę kursorem, wyświetlona zostanie
data odczytania wiadomości.
Brak ikonki oznacza, że wiadomośd nie została wysłana.
Zmiana w wersji 5.4: uwagi do zastępstwa wysyłane w powiadomieniach
Jeżeli Administrator zaznaczy pole wyświetlaj tekst uwagi w informacji o zastępstwie, to od
wersji 5.4 uwagi dodane do zastępstwa zostaną także umieszczone w wysyłanym do
Nauczyciela powiadomieniu o przydzieleniu zastępstwa.
UWAGA!
Począwszy od wersji 4.5 Nauczyciel nie będzie miał możliwości dodania zastępstwa, jeśli nie
zostanie ono wcześniej zaplanowane przez osobę odpowiadającą za planowanie zastępstw w
szkole. Nie będzie możliwości, by - tak jak do tej pory - wybrad w interfejsie zamiast opcji
standardowa lekcja opcję prowadzę zastępstwo. W momencie gdy zastępstwo zostanie
zaplanowane na konkretnej godzinie lekcyjnej i przydzielone któremuś z Nauczycieli, gdy
otworzy on interfejs lekcyjny na tej lekcji, automatycznie będzie w nim wybrana opcja
prowadzę zastępstwo. Nauczyciel będzie miał możliwośd by wybrad zamiast prowadzenia
zaplanowanego zastępstwa prowadzenie jednej ze swoich standardowych lekcji. Poza tym nie
będzie mógł wprowadzad w zaplanowanym zastępstwie żadnych modyfikacji. Oznacza to, że nie
będzie miał możliwości zmiany godziny zastępstwa, Nauczyciela, za którego je prowadzi,
przedmiotu, jaki prowadzi na zastępstwie, a także tego, na czyje konto ma byd liczona dodana
na zastępstwie realizacja. O wszystkich tych parametrach decyduje osoba upoważniona podczas
dodawania zastępstwa. POCZĄWSZY OD WERSJI 4.5 ZASTĘPSTWA BEZWZGLĘDNIE MUSZĄ BYD
PLANOWANE ZA POŚREDNICTWEM MODUŁU ZASTĘPSTWA. BĘDZIE TO JEDYNA MOŻLIWOŚD
ODNOTOWANIA ZASTĘPSTWA W E-DZIENNIKU!
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Wprowadzanie Zastępstw:
Zanim przystąpimy do dodawania zastępstwa, należy zdefiniowad rodzaje zastępstw i
nieobecności. Aby to zrobid, należy wybrad pozycję Inne opcje → Słownik i dodad konkretne
rodzaje zastępstw i nieobecności:
- Rodzaje zastępstw, np. zwolnienie
- Rodzaje nieobecności Nauczyciela, np. zwolnienie chorobowe
- Rodzaje nieobecności klasy, np. wycieczka klasowa

INFORMACJA:
Dodad kategorię nieobecności czy kategorie zastępstw do słownika można również podczas
dodawania konkretnej nieobecności lub zastępstwa, za pomocą znaku plus, znajdującego się
obok pola Rodzaj zastępstwa lub Rodzaj nieobecności.
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Wprowadzenie rodzajów zastępstw i nieobecności jest konieczne, ponieważ zestawienia
dostępne w module są tworzone min. na podstawie wprowadzonych kategorii nieobecności czy
rodzajów zastępstw. Należy zatem kategorie nieobecności i zastępstw zdefiniowad tak, by
odpowiadały temu, jakie chcemy wygenerowad zestawienie.
UWAGA!
Zanim dodamy zastępstwo, należy w pierwszej kolejności dodad nieobecnośd Nauczyciela. Bez
tego zaplanowanie zastępstwa nie będzie możliwe.

Jeśli rodzaje nieobecności zostały zdefiniowane, można przystąpid do dodawania nieobecności
klasy lub Nauczyciela. Aby to zrobid, należy wybrad przycisk Dodaj nieobecnośd i uzupełnid
wymagane dane, w pierwszej kolejności decydując, z jakim rodzajem nieobecności mamy do
czynienia. Możemy dodad nieobecnośd na dłuższy okres, na jeden dzieo lub tylko na wybrane
godziny lekcyjne.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne dodawanie nieobecności klas i Nauczycieli
Podczas dodawania nieobecności można wskazad większą ilośd Nauczycieli lub klas poprzez
rozwinięcie listy Nieobecny i zaznaczenie pola po lewej stronie określonej pozycji.
Nieobecnośd klasy dodajemy wtedy, gdy zajęcia odwołane są ponieważ to dana klasa jest
nieobecna. Jeśli klasa jest nieobecna, to oczywistym następstwem jej nieobecności jest to, że
zajęcia klasy się nie odbędą, dlatego właśnie po dodaniu nieobecności klasy nie ma już potrzeby
odnotowywad w terminie tej absencji realizacji i frekwencji dla tej klasy.
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INFORMACJA:
Po dodaniu nieobecności klasy, będzie ona widoczna w terminarzu i zestawieniach w module
Zastępstwa, po ustawieniu zakresu dat obejmującego dodaną nieobecnośd i wybraniu rodzaju
zestawienia Zestawienie nieobecności klas. Nauczyciele uczący klasy w dniu, w którym mają one
odnotowaną nieobecnośd, podczas dodawania zastępstwa na ten dzieo, będą prezentowani
jako nie mający żadnych zajęd w terminie dodawanego zastępstwa.
UWAGA!
Na godzinach lekcyjnych, na których dane klasy mają odnotowaną nieobecnośd, nie należy
dodawad realizacji ani frekwencji, bo system potraktuje je jako nadmiarowe.
Natomiast po dodaniu nieobecności Nauczyciela trzeba zdecydowad, co zrobid z lekcjami, które
powinien prowadzid nieobecny Nauczyciel. W zależności od sposobu postępowania w
przypadku nieobecności i tego, co chcemy osiągnąd, możemy zaplanowad kilka rożnych
rodzajów zastępstw.
INFORMACJA:
Lista zajęd, na których należy dodad zastępstwa, jest tworzona na postawie planu lekcji.
Oznacza to, że po dodaniu nieobecności Nauczyciela lista zajęd, dla których należy przydzielid
zastępstwa, pokrywa się z zajęciami, jakie dany Nauczyciel ma dodane w planie lekcji w okresie
nieobecności.
Jeżeli zajęcia podczas nieobecności Nauczyciela mają zostad odwołane, to można to uczynid w
oknie przydzielania zastępstwa zaznaczając opcję Lekcja odwołana.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne odwoływanie zajęd
Aby odwoład jednocześnie zajęcia większej ilości klas, należy dodad nieobecnośd Nauczyciela, a
następnie na stronie głównej widoku Zastępstwa należy wybrad z menu Inne opcje pozycję
Odwołaj seryjnie i zaznaczyd zastępstwa, podczas których lekcje powinny zostad odwołane.
Dodane nieobecności Nauczyciela, będą widoczne po ustawieniu odpowiedniego zakresu dat w
głównym widoku modułu Zastępstwa. Nieobecności Nauczyciela i klas będą widoczne w pozycji
Inne opcje → Zestawienia, ustawieniu zakresu dat obejmującego nieobecności, które chcemy
zobaczyd i wybraniu rodzaju zestawiania dotyczącego nieobecności Nauczycieli lub klas.
Możliwośd edytowania dodanych nieobecności Nauczycieli lub klas będzie dostępna tylko
poprzez wygenerowane zestawienia. Dodatkowo, nieobecności Nauczyciela i klas odnotowane
w module Zastępstwa automatycznie dodają się do terminarza.
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INFORMACJA:
Nieobecności Nauczycieli i klas można także edytowad używając przycisku Edytuj nieobecności.
UWAGA!
Począwszy od wersji 4.5 e-Dziennika nie będzie możliwości wybrania w interfejsie lekcyjnym
Zastępstwa, jeśli nie zostanie ono wcześniej zaplanowane w module Zastępstwa.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne planowanie zastępstw
Jeżeli nieobecny Nauczyciel prowadzi więcej zajęd w danym dniu, to możliwe jest seryjne
dodanie tego samego zastępstwa na różnych lekcjach Nauczyciela z różnych przedmiotów w
ramach jednej klasy. Aby to uczynid, należy po kliknięciu w przycisk Przydziel kliknąd Dodaj
zajęcia i wskazad kolejne lekcje, na które zostanie przydzielone zastępstwo. Podczas dodawania
zajęd nie będzie możliwa zmiana daty oraz numeru lekcji. Modyfikację tą można wprowadzid
pojedynczo dla każdej lekcji po dodaniu zastępstwa.
Zmiana w wersji 5.6: dostępnośd nauczycieli
Jeżeli Nauczyciel nie może prowadzid zastępstw w określonych dniach lub na wybranych
godzinach lekcyjnych, to Administrator oraz Dyrektor mogą odnotowad ten fakt w e-Dzienniku.
Informację taką należy wprowadzid w widoku Inne opcje -> Dostępnośd nauczycieli. Po wybraniu
nazwiska Nauczyciela z listy rozwijanej należy zaznaczyd dni i godziny lekcyjne, w których osoba
jest dostępna i można przydzielid jej zastępstwo. Niezaznaczenie wybranego pola wskazuje na
brak dostępności Nauczyciela. W widoku przydzielania zastępstwa jego nazwisko będzie
znajdowało się w sekcji niedostępny (mimo to, będzie możliwe wybranie tej osoby z listy i
przydzielenie zastępstwa).
INFORMACJA:
Gdy podczas dodawania zastępstwa wybieramy Nauczyciela zastępującego, nie są oni
umiejscowieni na liście wyboru w przypadkowej kolejności, ale posortowani według
następujących kryteriów:
1. Nauczyciele uczący przedmiotu, który ma byd prowadzony na zastępstwie, mający w
terminie planowanego zastępstwa okienko (oznaczeni na zielono),
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2. Nauczyciele, którzy mają w klasie, w której będzie prowadzone zastępstwo, przydział z
jakiegokolwiek przedmiotu i mają okienko w terminie planowanego zastępstwa
(zaznaczeni na niebiesko),
3. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa nie prowadzą żadnej lekcji,
według liczby zastępstw jakie mają przydzielone w bieżącym miesiącu (oznaczeni na
pomaraoczowo),
4. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa prowadzą inna lekcję,
5. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa mają odnotowaną
nieobecnośd,
6. Nauczyciele, którzy nie są w tym dniu dostępni w szkole.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w nauczaniu indywidualnym na danej godzinie lekcyjnej będzie
traktowany przez system jako zajęty.
Zmiana w wersji 5.6: wyświetlanie zrealizowanych i niezrealizowanych zastępstw
W prawym górnym rogu głównej tabeli zastępstw znajduje się lista rozwijana, dzięki której
możliwe jest zawężenie wyświetlanych wyników np. tylko do zastępstw niezaplanowanych czy
też zajęd odwołanych. Po wybraniu na liście pozycji zaplanowane zostanie wyświetlony
dodatkowy filtr, przy pomocy którego można wyświetlid jedynie zastępstwa zaplanowane i
zrealizowane, zaplanowane i niezrealizowane oraz wszystkie.
Poniżej przedstawiony został sposób postępowania w przypadku dodawania przez Użytkownika
rożnego rodzaju zastępstw, podzielony na kilka przypadków.
Należy zwrócid uwagę, że po tym, jak zastępstwo zostało dodane, w momencie, gdy Nauczyciel,
któremu zostało ono przydzielone, za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego lub realizacji
programu nauczania będzie chciał dodad realizację w określonym podczas dodawania
zastępstwa dniu, godzinie lekcyjnej i klasie, to automatycznie ustawi się do wyboru dodane
uprzednio zastępstwo. Jeśli dla przedmiotu, z którego prowadzone jest zastępstwo, podpięty
jest rozkład materiału nauczania, Nauczyciel zastępujący ma do niego dostęp nawet, jeśli jest to
rozkład innego Nauczyciela. Może on wybrad temat z rozkładu materiału, skorzystad z funkcji
podpowiadania tematu, a podczas wybierania tematu widzi, które z nich zostały już
zrealizowane.
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INFORMACJA:
Przy dodawaniu przez Nauczyciela realizacji (za pomocą interfejsu lekcyjnego lub kontroli
realizacji) z zaplanowanego zastępstwa nie ma możliwości dokonania żadnych modyfikacji, jeśli
chodzi o wybór Nauczyciela zastępowanego i zajęd edukacyjnych, z jakich zastępstwo ma byd
prowadzone.
Nauczyciel może natomiast zdecydowad, czy zaznaczyd pole wyboru Licz realizację w
zestawieniach i Lekcja realizowana w ramach minimum podstawy programowej. Ma on również
możliwośd zmiany opcji prowadzę zastępstwo na standardowa lekcja i przeprowadzenie swojej,
standardowej lekcji w terminie, w którym ma przydzielone zastępstwo.
Zestawienia: Do dyspozycji Użytkownika są cztery rodzaje zestawieo:
- Zestawienie Nauczycieli z podziałam na rodzaje zastępstw: tworzone na podstawie
zdefiniowanych przez Użytkownika rodzajów zastępstw (dodanych do Słownika).
- Zestawienie Nauczycieli z podziałem na rodzaje nieobecności: tworzone na podstawie
zdefiniowanych przez Użytkownika rodzajów nieobecności.
- Zestawienie nieobecności Nauczycieli: tworzone na podstawie dodanych nieobecności
Nauczycieli, bez podziału na ich rodzaje.
- Zestawienie nieobecności klas: tworzone na podstawie dodanych nieobecności klas, bez
podziału na ich rodzaje.
UWAGA!
W widoku zestawieo nieobecności Nauczycieli i klas istnieje możliwośd edytowania dodanych w
module Zastępstwa nieobecności tego rodzaju.
INFORMACJA:
Wartości w poszczególnych zestawieniach prezentowane są według wzoru: x (y). W zestawieniu
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Nauczycieli z podziałem na rodzaje nieobecności „x” oznacza liczbę nieobecności, a „y” liczbę
dni, w których mają oni odnotowaną nieobecnośd. Jeśli w jednym dniu nauczyciel ma dodaną
nieobecnośd np. na godzinach od 1-3 i jeszcze jedną na lekcji 6 to jest to liczone w zestawieniu,
jako dwie nieobecności w jednym dniu. Natomiast w zestawieniu Nauczycieli z podziałem na
rodzaje zastępstw „x” oznacza liczbę godzin, na których Nauczyciele mają przydzielone
zastępstwo, a „y” liczbę dni (w przypadku, gdy zastępstwo obejmuje dłuższy okres).
Zmiana w wersji 5.6: dodanie informacji o zrealizowanych zastępstwach
Po zaznaczeniu w filtrach Zestawieo pozycji Pokaż zrealizowane w wyświetlonej tabeli zostaną
dodane nowe kolumny, które będą zawierad liczbę zrealizowanych przez Nauczyciela zastępstw
określonego rodzaju. Dodatkowy filtr będzie wyświetlany tylko w zestawieniu Nauczycieli z
podziałem na rodzaj zastępstw.

Drukowanie listy zastępstw: Aby wydrukowad listę zastępstw należy w widoku głównym
modułu Zastępstwa ustawid zakres dat, z których chcemy wydrukowad zestawienia, a następnie
wybrad Inne opcje → Drukuj. W przeglądarce otworzy się nowe okno z wygenerowanym
zestawieniem, które można wydrukowad bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub zapisad w
formacie PDF na dysku komputera.
Zmiana w wersji 5.4: wybór pozycji zaplanowanych zastępstw do wydruku
Możliwe jest także wydrukowanie informacji tylko o części zastępstw Nauczyciela w wybranym
przedziale czasowym. Aby to uczynid, należy w oknie druku rozwinąd listę Zastępstwa do
wydrukowania i zaznaczyd określone zastępstwa.
INFORMACJA:
Istnieje możliwośd eksportowania listy zastępstw do w pełni edytowalnego pliku CSV (za
pomocą funkcji Eksport do CSV).
Dodatkowo, istnieje możliwośd edytowania wydruku bezpośrednio w systemie za pomocą kilku
dostępnych funkcji:
- możliwośd wyboru czcionki i orientacji wydruku
- wybór kolumn dostępnych na wydruku -w tym możliwośd dodania własnych
- możliwośd zapisania szablonu wydruku
- ukrywanie odwołanych zajęd
- możliwośd wprowadzenia sali szkolnej
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Przykłady zastępstw
Przypadek 1
Nauczyciel jest nieobecny, lekcja miała byd na pierwszej lub ostatniej godzinie, klasa zostaje
zwolniona z zajęd.
Aby odnotowad taki rodzaj zastępstwa, należy dodad nieobecnośd Nauczyciela w odpowiednim
okresie. Następnie w głównym widoku modułu Zastępstwa należy ustawid datę lub zakres dat,
które obejmują nieobecnośd Nauczyciela, odnaleźd nieobecnośd, dla której chcemy dodad
zastępstwo i kliknąd przycisk Przydziel. W przypadku, gdy zajęcia zostają odwołane i nie będzie
prowadzone za nie żadne zastępstwo, wystarczy zaznaczyd pole wyboru Lekcja odwołana, a
następnie zatwierdzid przyciskiem Dodaj.
INFORMACJA:
W oknie dodawania zastępstwa do uzupełnienia jest również pole Uwagi. Wszelkie informacje
wpisane w to pole będą widoczne w planie lekcji, w dniu i na godzinie lekcyjnej, na której
dodane zostało zastępstwo, po najechaniu na to pole wskaźnikiem myszy.

Przypadek 2
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A, na zastępstwo przychodzi Nauczyciel B,
który uczy języka polskiego w tej klasie i zamiast matematyki prowadzi swoją lekcję z języka
polskiego.
Postępowanie w takim przypadku jest identyczne jak we wcześniej opisywanym, z tą różnicą, że
w momencie dodawania zastępstwa zamiast planowanej matematyki w linii Przedmiot
wybieramy „język polski”. W linii tej zawsze należy wybierad przedmiot, jaki faktycznie będzie
prowadzony na zastępstwie, a nie jaki przewidziany jest w planie lekcji. W momencie wybrania
przedmiotu, w tym przypadku języka polskiego, jeśli Nauczyciel, który będzie prowadził
zastępstwo, jest jedynym polonistą w tej klasie, realizacja dodana na wprowadzonym w ten
sposób zastępstwie automatycznie zostanie policzona na konto tego Nauczyciela.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela, za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a nie jaki powinien odbyd się w tym terminie według planu lekcji.
UWAGA!
W przypadku, gdy dodajemy zastępstwo w klasie wirtualnej, możliwośd prowadzenia na
zastępstwie przedmiotu innego niż dodany w planie lekcji, będzie miał tylko Nauczyciel, który
ma z innego przedmiotu przydział do klasy o identycznym składzie jak klasa wirtualna, dla której
planowane jest zastępstwo.
Przykładowo: W planie lekcji jest język angielski klasy wirtualnej 1ax z Nauczycielem A.
Nauczyciel A jest nieobecny. Zastępujący Nauczyciel B ma w klasie wirtualnej 1bx (mającej
identyczny skład jak 1ax) przydział z języka niemieckiego. Na zastępstwie w klasie 1ax
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Nauczyciel B, zamiast języka angielskiego, może prowadzid swoją lekcję języka niemieckiego. W
przypadku gdy Nauczyciel nie ma przydziału z innego przedmiotu do klasy wirtualnej o
identycznym składzie, jak ta, dla której planowane jest zastępstwo, może prowadzid na
zastępstwie tylko taki przedmiot, jaki jest w planie lekcji, a realizacja liczona będzie na konto
Nauczyciela zastępowanego i klasy wirtualnej według planu.

Przypadek 3
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A, na zastępstwo przychodzi Nauczyciel B,
który nie uczy w tej klasie i w ramach zastępstwa prowadzi lekcje języka polskiego. Realizacja
z zastępstwa liczona jest na konto Nauczyciela, który uczy języka polskiego w tej klasie.
Po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej na liście nieobecności dodanych w danym
okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, pojawi się okno przydzielania zastępstwa. Należy
wybrad Nauczyciela zastępującego i przedmiot, jaki będzie on prowadził na zastępstwie.
Nauczyciel, który nie ma przydziału na dany przedmiot w klasie, nie może policzyd lekcji
realizowanej na zastępstwie na swoje konto. Realizacja ta może zostad policzona na konto
Nauczyciela, który uczy w danej klasie przedmiotu prowadzonego na zastępstwie (w przypadku,
gdy danego przedmiotu w klasie uczy więcej niż jeden Nauczyciel, będzie trzeba dokonad
wyboru, któremu z nich policzyd realizację).
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela, za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a nie jaki powinien odbyd się w tym terminie według planu lekcji. Jeśli podczas dodawania
zastępstwa w module Zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela ma byd policzona dana
realizacja, to na karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela zastępującego tego
Nauczyciela, który faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział, na konto którego
Nauczyciela odnotowad realizację.
UWAGA!
Jeśli w klasie tylko jeden Nauczyciel uczy danego przedmiotu, w opisywanym przypadku
matematyki, to w linii Policz realizację nauczycielowi, automatycznie ustawi się nazwisko tego
Nauczyciela i nie będzie możliwości go zmienid. Natomiast jeśli danej klasy jednego przedmiotu
uczyłoby dwóch Nauczycieli, w linii tej mielibyśmy możliwośd wybrania, na konto którego
Nauczyciela ma byd policzona realizacja dodana w trakcie prowadzenia zastępstwa, niezależnie
od tego, jaki Nauczyciel będzie zastępstwo prowadził.

Przypadek 4
Nauczyciel uczy w danej klasie WF- u w grupie 1. Na tej samej lekcji, na jakiej ma on planowo
zajęcia z grupą 1 w ramach zastępstwa zostaje mu przydzielona lekcja WF- u z grupą 2, z tej
samej klasy. Grupę 2 uczy inny Nauczyciel wychowania fizycznego.
Aby odnotowad zastępstwo tego rodzaju, po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej na
liście nieobecności dodanych w danym okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, pojawi się okno
przydzielania zastępstwa. Należy wybrad Nauczyciela zastępującego i przedmiot, jaki będzie on
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prowadził na zastępstwie. Po zaplanowaniu zastępstwa Nauczyciel, dodając realizację na tej
lekcji, musi dodad ją dwa razy- raz jako zastępstwo za innego Nauczyciela w grupie 2 i drugi raz
jako swoją, standardową lekcję z grupą 1. Nie może on poprowadzid tego zastępstwa jako
standardowej lekcji dla całej klasy, ponieważ realizacje muszą byd odnotowane osobno dla obu
grup wirtualnych (zgodnie z planem lekcji). Pomimo tego, że Nauczyciel prowadzący zastępstwo
ma przydział na WF w tej klasie, nie może policzyd realizacji dodawanej podczas zastępstwa w
grupie 2 na swoje konto, gdyż według planu uczy on tylko grupę 1. Realizacja musi zostad
policzona na konto zastępowanego Nauczyciela wychowania fizycznego.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, należy wypełnid dwie karty ocen. Na jednej odnotowad standardową lekcję z klasą
wirtualną obejmującą grupę 1. Na drugiej karcie należy odnotowad zastępstwo z wirtualną klasą
obejmująca grupę 2. Na karcie, na której odnotowujemy zastępstwo, należy uzupełnid nr
Nauczyciela, za którego prowadzone będzie zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji
i przedmiot, jaki będzie prowadzony na zastępstwie.
Jeśli podczas dodawania zastępstwa w module Zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela
ma byd policzona dana realizacja, to na karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela
zastępującego tego Nauczyciela, który faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział,
na konto którego Nauczyciela odnotowad realizację.

Przypadek 5
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A w poniedziałek na 6 godzinie lekcyjnej, ale
Nauczyciel jest nieobecny. Zastępstwo za tę lekcję zostaje przydzielone Nauczycielowi B,
który uczy w tej klasie angielskiego. Na zastępstwie Nauczyciel B będzie prowadził język
angielski, ale będzie prowadził to zastępstwo na swoim okienku na 4 godzinie lekcyjnej.
Podczas dodawania tego typu zastępstwa, po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej
na liście nieobecności dodanych w danym okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, w oknie
przydzielania Zastępstwa należy zmienid godzinę lekcyjną, która automatycznie ustawiona jest
na taką, na jakiej lekcja ta powinna odbywad się według planu. W kolejnych krokach, tak jak w
przypadku poprzednich typów zastępstw, należy określid, jaki przedmiot będzie prowadzony na
zastępstwie i dla jakiego Nauczyciela ma byd liczona realizacja. Realizacja zostanie policzona na
konto Nauczyciela języka angielskiego, jednak nie wystąpią z tego powodu braki w realizacji u
Nauczyciela zastępowanego.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a w polu nr lekcji godzinę lekcyjną, na której faktycznie odbędzie się zastępstwo, niezależnie od
tego, że prowadzone jest ono z inną godzinę lekcyjną. Jeśli podczas dodawania zastępstwa w
module zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela ma byd policzona dana realizacja, to na
karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela zastępującego, tego Nauczyciela, który
faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział, na konto którego Nauczyciela
odnotowad realizację.
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Przypadek 6
Cała klasa wyjeżdża na wycieczkę. Lekcje, które mają odbyd się w terminie wycieczki zostają
odwołane.
Taki przypadek odnotowad należy poprzez moduł Wycieczki. Nie należy dodawad nieobecności
klasy, ani informacji o odwołaniu zajęd w module Zastępstwa (informację, jak odnotowad
powyższą sytuację w module Wycieczki znajdą Paostwo w rozdziale pomocy zatytułowanym
„Wycieczki”).
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- nie odnotowujemy wycieczek na
karcie ocen. Wszelkie informacje należy uzupełnid w module Wycieczki.

Przypadek 7
Większa częśd klasy jedzie na wycieczkę. Zajęcia zostają odwołane. Uczniowie, którzy
pozostali w szkole zostają przydzieleni do innych klas.
Taki przypadek odnotowad należy poprzez moduł Wycieczki. Nie należy dodawad nieobecności
klasy, ani informacji o odwołaniu zajęd w module Zastępstwa (informację jak odnotowad
powyższą sytuację w module Wycieczki znajdą Paostwo w rozdziale pomocy zatytułowanym
„Wycieczki”).
Odnotowanie Zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- nie odnotowujemy wycieczek na
karcie ocen. Wszelkie informacje należy uzupełnid w module Wycieczki.

Przypadek 8
Nauczyciel jedzie na wycieczkę z klasą, ale jego zajęcia w szkole nie zostają odwołane, będą
na nich prowadzone zastępstwa.
W takim przypadku, jeśli wycieczka odnotowana została w module Wycieczki, a dany Nauczyciel
został dodany jako Uczestnik, Opiekun lub Kierownik wycieczki, a jego zajęcia w szkole nie
zostały odwołane, należy w module Zastępstwa dodad nieobecnośd tego Nauczyciela i
zaplanowad zastępstwa na tych godzinach lekcyjnych.

Przypadek 9
Lekcja matematyki, która miała odbyd się we wtorek na szóstej lekcji (przedostatniej), zostaje
odwołana z powodu nieobecności Nauczyciela. W jej miejsce realizowane będą zajęcia z
historii z lekcji siódmej (ostatniej w tym dniu).
Aby odnotowad tego rodzaju sytuację, należy dodad w tym dniu nieobecnośd Nauczyciela, który
według planu ma prowadzid matematykę. Następnie, w głównym widoku modułu Zastępstwa,
należy ustawid datę lub zakres dat, które obejmują nieobecnośd Nauczyciela, odnaleźd
nieobecnośd Nauczyciela matematyki dla której chcemy dodad zastępstwo i kliknąd przycisk
Przydziel. W przypadku, gdy zajęcia zostają odwołane, należy zaznaczyd pole wyboru Lekcja
odwołana, a następnie zatwierdzid przyciskiem Dodaj. Następnie należy dodad przesunięcie
lekcji historii planowo ostatniej na przedostatnią godzinę lekcyjną.
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Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w przypadku opisywanym
powyżej, należy kartę ocen uzupełnid tak, jak dla zwykłej lekcji, a nie dla zastępstwa.
Nauczyciela prowadzącego lekcje nie należy odnotowywad jako zastępującego. Jeśli uprzednio
w module Zastępstwa zostało dodane przesunięcie, jako nr lekcji należy odnotowad tę lekcję, na
której zajęcia faktycznie się odbędą, a nie tę, na której powinny odbywad się według planu.
Przesunięcie lekcji: Przesunięcie lekcji nie jest w zastępstwem w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Funkcja ta pozwala bez modyfikowania planu lekcji odnotowad, że lekcja planowana
np. przedostatnia godzina lekcyjna, w danym dniu zostaje odwołana i zostają na nią
przeniesione zajęcia, które miały się odbyd w tym dniu na godzinie ostatniej. Od zastępstwa
przeniesienie rożni się tym, że nie musi wiązad się z nieobecnością Nauczyciela. Aby dodad
przesunięcie, należy użyd przycisku Dodaj przesunięcie, następnie uzupełnid dane dotyczące
daty, nr lekcji itd. zajęd planowanych oraz datę i nr lekcji, na jaką zajęcia zostają przeniesione.

Przypadek 10
Nieobecny jest nauczyciel A uczący matematyki w całej klasie. Na zastępstwie realizowany
będzie język angielski przez dwóch nauczycieli, w dwóch klasach wirtualnych.
W przypadku, gdy chcemy odnotowad tego typu zastępstwo należy dodad nieobecnośd
nauczyciela matematyki, a następnie podczas przydzielania zastępstwa wybrad zakładkę
Rozłączenie zajęd na zastępstwie. Po wybraniu tej zakładki należy użyd przycisku Dodaj zajęcia,
następnie w oknie które się pojawi należy wybrad nauczyciela zastępującego, zajęcia
prowadzone na zastępstwie i grupę, w której zastępstwo będzie prowadzone. Następnie, należy
ponownie użyd przycisku Dodaj zajęcia, wybrad drugiego nauczyciela zastępującego, zajęcia
prowadzone na zastępstwie i kolejną grupę.
W podobny sposób możemy odnotowad zastępstwo w przypadku gdy np. nieobecny jest
Nauczyciel matematyki, a zastępstwo za niego będzie realizował nauczyciel informatyki, który
uczy w dwóch grupach wirtualnych w danej klasie. W takim wypadku podczas przydzielania
zastępstwa, w zakładce Rozłączenie zajęd na zastępstwie należy użyd przycisku Dodaj zajęcia
dwukrotnie, wybierając tego samego nauczyciela i przedmiot prowadzony na zastępstwie i
poszczególne grupy.
UWAGA!
Sumaryczny skład wirtualnych klas musi odpowiadad składowi całej klasy. Oznacza to, że suma i
skład uczniów w poszczególnych grupach, w których realizowane będzie zastępstwo, musi po
złączeniu odpowiadad sumie i składowi uczniów w całej klasie. Czyli, jeśli np. z języka
angielskiego klasa podzielona jest na 4 grupy, to nie będzie możliwości odnotowania tego typu
zastępstwa np. tylko poprzez połączenie dwóch z nich. Można natomiast, podczas łączenia grup
na zastępstwie, dodad zastępstwo w grupach wirtualnych, które po podsumowaniu odpowiadad
będą sumarycznemu składowi klasy, a następnie zaznaczyd pole Lekcja odwołana dla części
grup, jeśli zastępstwo faktycznie ma odbywad się tylko w jednej wirtualnej klasie.
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Przypadek 11
Nieobecnych jest dwóch nauczycieli języka angielskiego, którzy uczą w klasie 1A w dwóch
grupach wirtualnych. Na zastępstwie prowadzona będzie matematyka w całej klasie.
W takim przypadku podczas przydzielania zastępstwa w pierwszej grupie, należy wybrad
zakładkę Złączenie zajęd na zastępstwie. Następnie należy użyd przycisku Dodaj zajęcia. Po
wybraniu zakresu dat, na taki, który obejmuje zajęcia klas wirtualnych, które chcemy przydzielid
na zastępstwie, należy zaznaczyd pole wyboru przy nazwie zajęd grupy wirtualnej, a następnie
kliknąd przycisk Dodaj.
UWAGA!
Sumaryczny skład wirtualnych klas musi odpowiadad składowi całej klasy. Oznacza to, że suma i
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skład uczniów w poszczególnych grupach, w których realizowane będzie zastępstwo, musi po
złączeniu odpowiadad sumie i składowi uczniów w całej klasie. Czyli, jeśli np. z języka
angielskiego klasa podzielona jest na 4 grupy, to nie będzie możliwości odnotowania zastępstwa
za całą klasę np. tylko w dwóch z nich.
Jeśli chcemy przydzielid zastępstwo z matematyki za np. dwie grupy języka angielskiego, które
według planu lekcji odbywad się mają w dwa rożne dni, należy wykonad następujące czynności.
Powiedzmy, że klasa 1A dzieli się na grupę pierwszą i drugą. Zajęcia grupy pierwszej odbywają
się we wtorki, a grupy drugiej w piątki. Nauczyciel (lub nauczyciele) uczący w grupach
wirtualnych jest nieobecny cały tydzieo. Na wtorkowych zajęciach grupy pierwszej chcemy
dodad zastępstwo z matematyki w całej klasie. Po wybraniu zakładki Złączenie zajęd na
zastępstwie, a następnie kliknięciu przycisku Dodaj zajęcia, należy ustawid zakres dat tak by
obejmował zarówno wtorkowe zajęcia grupy 1, jak i piątkowe zajęcia grupy 2, następnie dodad
zastępstwo w obu grupach.

Przypadek 12
Nieobecny jest Nauczyciel A uczący języka angielskiego klasie 1A, w grupie wirtualnej 1. Na
tej samej lekcji grupa druga, ma język angielski z nauczycielem B. Nauczyciel B, będzie
prowadził zastępstwo w kasie 2A, za nieobecnego Nauczyciela C. Wobec tego, w grupie
drugiej musi byd przeprowadzone zastępstwo, jednak nie można wprowadzid nieobecności
Nauczyciela B, ponieważ nie mógł by on przeprowadzid zastępstwa w klasie 2A.
W takiej sytuacji należy dodad nieobecnośd Nauczyciela A i Nauczyciela C. Zastępstwo za
Nauczyciela C należy w standardowy sposób (w zależności od sytuacji) przydzielid Nauczycielowi
B. Natomiast, podczas przydzielania zastępstwa za Nauczyciela A, należy skorzystad z opcji
Zastępstwa zaawansowane. Po wybraniu tej opcji, w górnej części okna, w pozycji Zajęcia z
planu lekcji widoczna będzie nazwa zajęd nieobecnego Nauczyciela A. Poniżej znajduje się
przycisk Dodaj zajęcia. Za pomocą tego przycisku, należy dodad zajęcia Nauczyciela B, bez
dodawania jego nieobecności. Następnie, w pozycji Zajęcia na zastępstwie należy kliknąd
przycisk Dodaj zajęcia i ustalid, jakie zajęcia będą prowadzone na zastępstwie.
UWAGA!
Zarówno w pozycji Zajęcia z planu lekcji jak i Zajęcia na zastępstwie można dodad więcej niż
jedne zajęcia. Jednak, niezależnie od tego na ile grup podzielone zostanie zastępstwo,
sumaryczny skład Uczniów w grupach dodanych w oknie Zajęcia z planu lekcji musi równad się
składowi Uczniów w oknie Zajęcia na zastępstwie, Przykładowo, można zastępstwa zaplanowad
tak, że w oknie Zajęcia z planu lekcji znajdowad się będą tylko 2 grupy, natomiast w oknie
Zajęcia na zastępstwie trzy lub cztery, pod warunkiem, że skład Uczniów w grupach dodanych w
każdym oknie, będzie identyczny.

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
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na grupy, lub stworzenie grup międzypodziałowych. Przykładowo, w klasach 1A i 1B nauczane
są dwa języki: francuski i niemiecki. Częśd uczniów klasy 1A i 1B chodzi na francuski, a częśd 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.
Możliwośd tworzenia klas wirtualnych posiada zarówno Użytkownik z uprawnieniami
Nauczyciela/Dyrektora jak i szkolny Administrator systemu.
Aby utworzyd klasę wirtualną należy wybrad 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.
Klasa wirtualna może zostad utworzona na podstawie ręcznego, samodzielnego dodawania jej
składu Uczniów, lub też na podstawie utworzonych wcześniej szablonów, które można
następnie wykorzystad przy tworzeniu wielu klas wirtualnych.
Aby utworzyd klasę wirtualną na podstawie ręcznego dodawania Uczniów, należy:








wybrad nazwisko Nauczyciela,
w tabeli kreator wirtualnej klasy zaznaczyd pozycję Przydziel ręcznie wybranych uczniów
i wskazad poniżej przedmiot, numer oddziału, jego symbol, nazwę oraz opcjonalnie
wykorzystywany rozkład materiału nauczania i potwierdzid klikając w przycisk Dodaj,
nowo utworzona klasa wirtualna pojawi się na liście poniżej, następnie należy dodad do
jej składu Uczniów, kliknąd w przycisk Przydziel uczniów,
w nowo otwartym oknie należy wybrad po lewej stronie określoną lekcję, zaznaczyd
poniżej Uczniów i potwierdzid ich dołączenie do klasy wirtualnej, klikając w przycisk
Zatwierdź,
możliwe jest dodanie Uczniów z jednej klasy, a następnie wybranie nowej klasy na liście
rozwijanej i dodanie do klasy wirtualnej innych Uczniów.

Aby utworzyd klasę wirtualną na podstawie szablonów, należy:










wybrad nazwisko Nauczyciela,
w tabeli kreator wirtualnej klasy zaznaczyd pozycję Przydziel uczniów automatycznie
wskazując grupy,
w polu poniżej należy wskazad przedmiot, a następnie kliknąd w przycisk Dodaj grupę z
szablonu,
w nowo wyświetlonym oknie należy wskazad klasę, z której Uczniowie zostaną dodani
do szablonu, a następnie utworzyd nowy podział Uczniów na grupy, klikając w przycisk
"+" po prawej stronie,
w nowym oknie w polu Dodaj grupę do szablonu należy utworzyd nowy podział klasy na
grupy (np. grupa 1: chłopcy, grupa 2: dziewczęta),
obok nazwiska Ucznia należy wybrad grupę, do której zostanie on dołączony, jeżeli do
grupy ma byd dołączona jedynie częśd Uczniów, to pozostałym osobom należy wybrad
jako grupę "Nie przydzielaj",
tworzenie szablonu należy zatwierdzid, klikając w przycisk Dodaj szablon,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.






po zatwierdzeniu, należy zamknąd okno tworzenia grup i powrócid do tabeli
konfiguracyjnej nowej klasy wirtualnej, w której należy wybrad nowo utworzony podział,
a następnie jedną z grup w ramach tego podziału (np. dziewczęta),
po kliknięciu w przycisk OK, grupa zostanie dodana do klasy wirtualnej i automatycznie
uzupełnione zostaną pola: Oddział, Symbol oddziału oraz Nazwa,
po kliknięciu w przycisk Dodaj, klasa wirtualna zostanie dodana do systemu wraz z
przypisanymi do niej Uczniami z szablonów.

UWAGA
Po dodaniu Uczniów do wirtualnej klasy, należy nadad im numery dziennika obowiązujące w
danej klasie wirtualnej. Nowe numery dotyczyd będą tylko danej klasy wirtualnej. Jeżeli numery
nie zostaną nadane, nie będzie możliwości dodania ocen za pomocą karty ocen.
Oceny dla klas wirtualnych mogą zostad dodane na kilka sposobów:


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



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

Aby wyświetlid listę wszystkich klas wirtualnych, do których dodany został wybrany Uczeo,
należy wyświetlid widok Organizacja szkoły -> Uczniowie, a następnie odszukad określoną osobę
i po kliknięciu w Inne wybrad z listy rozwijanej Klasy wirtualne.
Powyższa lista dostępna jest również w wyszukiwarce Użytkowników, dostępnej w widoku
Organizacja szkoły -> Wyszukaj użytkownika.
Zmiana w wersji 5.8: dodatnie informacji, eksportowanych do dziennika zajęd pozalekcyjnych
W widoku Wirtualne klasy możliwe jest wprowadzenie kilku dodatkowych informacji, które
zostaną następnie uwzględnione podczas eksportu dziennika zajęd pozalekcyjnych w formacie
Excel/XML.
Pozycje te dostępne są w wierszu każdej wirtualnej klasy, po rozwinięciu listy Inne po prawej
stronie okna:




Program pracy - indywidualny lub grupowy program pracy z Uczniami,
Program zajęd - program zajęd w I oraz II okresie wraz możliwością uwzględnienia ilości
zajęd,
Wnioski dalszej pracy - wnioski z dotychczasowej pracy z Uczniem wraz z możliwością
wprowadzenia daty, z jaką wprowadzono do systemu wniosek.
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Przenoszenie Uczniów pomiędzy klasami wirtualnymi
Uczeo został ręcznie dodany do składu klasy wirtualnej
Aby przenieśd Ucznia do innej klasy wirtualnej należy wykonad następujące czynności:



w dotychczasowej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od dnia
przeniesienia do kooca roku szkolnego (31 sierpnia),
w nowej klasie wirtualnej należy dodad Ucznia do składu klasy, a następnie dodad mu
skreślenie w okresie od początku roku szkolnego do dnia poprzedzającego zmianę klasy.

UWAGA
Przenosząc Ucznia nie należy usuwad go z dotychczasowej klasy wirtualnej, gdyż spowoduje to
wygenerowanie nadmiarów w Kontroli frekwencji.
Uczeo został dodany do klasy wirtualnej na podstawie szablonów
Aby przenieśd Ucznia do innej klasy wirtualnej, utworzonej na podstawie szablonów, należy:






w widoku Wirtualne klasy przejśd do listy Szablony grup, a następnie utworzyd nowy
podział Uczniów, korzystając z przycisku Dodaj szablon,
utworzyd na podstawie nowego szablonu nową klasę wirtualną, a następnie
zmodyfikowad plan lekcji, dodając zajęcia z nową klasą wirtualną od dnia, w którym
nastąpiła zmiana składu klasy,
w nowej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od początku roku
szkolnego do dnia poprzedzającego zmianę klasy,
w poprzedniej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od dnia
przeniesienia do kooca roku szkolnego (31 sierpnia).

UWAGA
Przenosząc Ucznia nie należy modyfikowąd istniejącego szablonu, gdyż wpłynie to na wszystkie
inne klasy wirtualne, utworzone na podstawie tego szablonu.

PRZENOSZENIE AKTYWACJI
Za pomocą tej funkcji, można przenieśd aktywacje na inne konto (tego samego ucznia).
Przykład:
Rodzic Ucznia Kowalskiego ma w szkole A aktywne konto do dnia 28.09.2009 r. Z powodu
przeprowadzki, Uczeo przenosi się ze szkoły A do szkoły B. Zarówno szkoła A jak i B posiada eDziennik. Rodzic, w związku z tym, posiada dwa konta, jedno pierwsze jest w szkole A (nadal
aktywne) i drugie w szkole B (nowo utworzone, jeszcze nie aktywowane).
Jeżeli zachodzi taka sytuacja, to aby Rodzic nie musiał ponosid dodatkowych kosztów
związanych z ponowną aktywacją konta (w sytuacji, gdy poprzednie konto jest nadal aktywne),
można skorzystad z funkcji przenoszenia aktywacji.
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INFORMACJA!
Przenoszenie aktywacji działa również w obrębie jednej szkoły.
Aby skorzystad z funkcji przenoszenia aktywacji, należy zalogowad się do systemu jako Rodzic,
wybrad z menu pozycję Informacje, a następnie polecenie przenieś aktywacje.
W kolejnym kroku należy uzupełnid dane, zgodnie z kolejnością podaną przez system.
Po wpisaniu loginów i haseł, należy potwierdzid wpisane dane przyciskiem Przenieś aktywację.
Po wykonaniu tej czynności, do firmy LIBRUS zostanie wysłana prośba o przeniesienie aktywacji.
O pomyślnym wykonaniu tej operacji, Użytkownik informowany jest za pomocą wiadomości
systemowej.

STRUKTURA KONT
W e-Dzienniku struktura kont prezentuje się następująco:

Użytkownik w e-Dzienniku jest ściśle powiązany (w zależności od przeznaczenia) z kontami
Rodzica, Ucznia lub Nauczyciela.
Przykład:
Załóżmy, ze Administrator chce utworzyd konto dla Rodzica, Pani Kowalskiej, której dziecko
uczęszcza do szkoły podstawowej. W tym celu, musi w pierwszej kolejności dodad do systemu
Ucznia i utworzyd konto uczniowskie. Po wprowadzeniu do e-Dziennika danych Ucznia,
automatycznie tworzone są dwa konta powiązane z tym Użytkownikiem- konto Ucznia i konto
Rodzica. Każde z tych kont ma osobny login i hasła. Login przypisany do konta uczniowskiego
zakooczony jest na literę u.
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Po zalogowaniu się na swoje konto, Użytkownik za pomocą funkcji konfiguracji konta, ma
możliwośd zmiany imienia i nazwiska użytkownika, hasła, a także wpisania adresu e-mail, który
pomocny będzie w wypadku zagubienia lub zapomnienia hasła.

KARTOTEKA UCZNIA
Kartoteka Ucznia została wprowadzona w e-Dzienniku, aby umożliwid łatwą i szybką analizę
postępów w nauce danego Ucznia.
Kartoteka Ucznia dostępna jest w menu Dziennik → Kartoteka ucznia.
Po wybraniu pozycji Kartoteka ucznia pojawi się lista rozwijalna z możliwością wyboru klasy. Po
wybraniu klasy, należy wybrad Ucznia, którego dane chcemy zobaczyd.
W pozycji tej możemy znaleźd: informacje o ocenach (okres I, II, ocena koocoworoczna, średnie)
oraz zachowaniu (zarówno oceny cząstkowe jak i semestralne), wykres średniej ocen
cząstkowych (pokazujący średnią ocen Ucznia na tle wszystkich Uczniów na danym etapie
kształcenia), statystyki logowao, informacje o nieobecnościach i uwagach Ucznia oraz wykres
absencji (pokazujący ilośd nieobecności Ucznia w stosunku do wszystkich uczniów na danym
etapie kształcenia).

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)
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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 zapoznad się z danymi, które identyfikują szkołę w systemie.



Dane Pierwszej Umowy - Tabela zawierająca nr umowy, Datę podpisania umowy, Datę
obowiązywania umowy, Długośd umowy, Przedstawiciela handlowego, Wariant umowy
oraz pozwalająca uzyskad informację do kiedy serwer jest opłacony.



Rozliczenia - Tabela pozwalająca na zarządzanie kartami ocen oraz punktami
uzyskanymi z liczby aktywacji przeprowadzonych w szkole.



Lista kart wydanych szkole - Tabela zawierająca podsumowanie ilości kart, jakie szkoła
otrzymała.



Konto Bankowe Librus - Tutaj znajdują się dane kontaktowe do firmy Librus oraz numer
konta bankowego.



Konta Rodziców/Uczniów - Zawiera informacje o ilości kont, które znajdują się w
systemie.



Rozkład Wpłat - Zawiera rozkład ilości wpłat dokonanych przez Rodziców/Opiekunów z
podziałem na lata (wiersze) oraz miesiące (kolumny).

Oprócz w/w informacji w panelu dyrektorskim znajduje się też inne funkcjonalności,
zlokalizowane w pozycji Inne opcje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

o

Rozkład zużycia kart - wybranie tej pozycji spowoduje pojawianie się tabeli,
zawierającej rozkład ilości zużycia kart w danym roku szkolnym, z podziałem na
lata (wiersze) i miesiące (kolumny).

o

Statystyki nauczycieli szczegółowo - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie
się tabeli zawierającej zbiorcze statystyki Nauczycieli za wybrany okres. Pozwala
skontrolowad efektywnośd 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 logowao, 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 oglądnąd dodany przez Nauczyciela program.

o

Rozkład ilości kart i ocen - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli
zawierającej rozkład ilości dodanych kart i ocen z podziałem na Nauczycieli.

o

Dane osobowe - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo w pozycji tej można odnaleźd
Rejestr dostępu do danych osobowych funkcje pozwalającą Dyrektorowi
sprawdzid, czy dany Użytkownik w wybrany okresie czasu uzyskał dostęp do
danych osobowych przechowywanych w e-Dzienniku.
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MIESIĘCZNE LICZBY GODZIN
Jeżeli szkoła do e-Dziennika wprowadza jedynie kategorie frekwencji związane z nieobecnością
uczniów, nie wprowadza natomiast obecności, aby móc korzystad ze wszelkich statystach
związanych z frekwencją Uczniów, powinna dla każdego ucznia uzupełnid miesięczne liczby
godzin.
Miesięczna liczba godzin, to ilośd godzin, na jakich dany Uczeo, zgodnie z planem lekcji,
powinien byd w danym miesiącu obecny.
Miesięczną liczbę godzin uzupełnid może Szkolny Administrator lub Wychowawca danej klasy.
UWAGA!
Jeśli szkoła do e-Dziennika wprowadza jedynie kategorie frekwencji związane z nieobecnością
Uczniów, a chce korzystad ze statystyk związanych z frekwencją, powinna uzupełnid miesięczne
liczby godzin. Bez tego statystyki frekwencji nie będą funkcjonowały prawidłowo,
Dane uzupełniamy na dwa sposoby:


Pierwszy polega na ręcznym uzupełnianiu godzin dla każdego Ucznia po kolei, poprzez
wpisanie odpowiedniej wartości w wierszu.
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Drugi polega na wpisaniu jednej wartości wspólnej dla całej klasy w kolumnie
odpowiadającej konkretnemu miesiącu. Następnie należy kliknąd przycisk "Ustaw dla
wszystkich". Spowoduje to wypełnienie kolumny jedną wartością.

REGULAMIN
Regulamin e-Dziennika dostępny jest na stronie: https://dziennik.librus.pl/regulamin

OCENIANIE PUNKTOWE
e-Dziennik poza standardową skala ocen pozwala również na wystawienie Uczniowi ocen
punktowych.Poniższy artykuł zawiera opis podstawowych funkcji oceniania punktowego:
1. Włączenie oceniania punktowego.
2. Tryby oceniania punktowego w Systemie.
3. Definicja przedziałów dla ocen klasyfikacyjnych.
4. Kategorie ocen punktowych
5. Metoda obliczania proponowanej oceny klasyfikacyjnej.
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Włączenie oceniania punktowego.
Możliwośd włączenia trybu oceniania punktowego ma tylko szkolny Administrator systemu,
w pozycji Ustawienia → Konfiguracja → System oceniania.
Jeżeli szkoła posiada jedną lub więcej jednostek, ocenianie punktowe można będzie
włączyd/wyłączyd oddzielnie dla każdej z nich. Aby włączyd ocenianie punktowe należy w tabeli
zawierającej ustawienia dotyczące systemu oceniania, w pozycji Czy ocenianie za pomocą
punktowej skali ocen wybrad jeden z dwóch trybów, w jakich oceny punktowe będą wystawiane
oraz zdefiniowad przedziały punktowe dla ocen klasyfikacyjnych.

Tryby oceniania punktowego w Systemie.
Oceny punktowe w e-Dzienniku posiada dwa tryby:
- PODSTAWOWY
W trybie tym, podczas wystawiania oceny wpisujemy dowolną ilośd punktów, mieszcząca się w
dopuszczalnym zakresie punktowym wybranej kategorii ocen.
- WYLICZENIOWY
Tryb wyliczeniowy wymaga zdefiniowania ocen i odpowiadających ich wartości. Po wybraniu
tego trybu należy więc zdefiniowad odpowiednie oceny. Podczas wystawiania ocen, Nauczyciele
nie będą mieli możliwości wpisania dowolnej wartości, będą mogli jedynie wybrad jedną z
wartości zdefiniowanych przez Administratora.

Definicja przedziałów dla ocen klasyfikacyjnych.
Przedziały dla wyników klasyfikacyjnych definiują sposób obliczania proponowanej przez eDziennik oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej lub rocznej). Przedziały są lewostronnie domknięte i
prawostronnie otwarte co oznacza, że wartośd wpisana w polu Zakres od należy do przedziału,
natomiast wartośd wpisana w pole Zakres do nie należy do przedziału.

Kategorie ocen punktowych.
Kategorie ocen punktowych dla całej szkoły definiuje szkolny Administrator systemu.
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Aby dodad kategorię oceny punktowej należy wybrad pozycję Ustawienia → Kategorie ocen i
kliknąd przycisk Kategorie ocen punktowych.
Dodając kategorię należy zdefiniowad zakres punktów. Zakresy te powinny mied wartości
odpowiadające poszczególnym zakresom ocen klasyfikacyjnych, aby proponowana przez eDziennik ocena klasyfikacyjna była poprawnie obliczana.
Dostępne są cztery sposoby wliczania punktów do puli, przy liczeniu wyniku na podstawie danej
kategorii:







Wliczaj do puli maksymalny zakres dla każdej oceny, a oceny sumuj - domyślna wartośd.
Wliczaj do puli maksymalny zakres tylko raz, a oceny uśredniaj. Oceny z kategorii są
uśredniane i wartośd ta dodawana jest do licznika. Natomiast maksymalna wartośd
oceny jest dodawana do mianownika.
Nie wliczaj maksymalnego zakresu do puli, a oceny uśredniaj. Oceny z kategorii są
uśredniane , a wartośd ta dodawana jest do licznika. Natomiast maksymalna wartośd
oceny nie jest dodawana do mianownika.
Nie wliczaj maksymalnego zakresu do puli, a oceny sumuj. Oceny z kategorii są
sumowane do licznika. Natomiast maksymalne wartości nie są wliczane do mianownika.

Metoda obliczania proponowanej oceny klasyfikacyjnej.
Podczas seryjnego dodawania ocen punktowych klasyfikacyjnych, pojawi się przycisk
zaproponuj. Po wybraniu tego przycisku e-Dziennik oblicza dla Ucznia średnią ocen z każdej
kategorii wystawionych z danej lekcji. Następnie średnie te są sumowane, a wyliczona w ten
sposób wartośd jest sprawdzana z przedziałami dla ocen klasyfikacyjnych, zdefiniowanych przez
Administratora. Proponowana przez e-Dziennik ocena jest oceną, w której zakresie mieści się
obliczona suma średnich ocen wg kategorii.
UWAGA!
Należy pamiętad, że zdefiniowane przedziały są lewostronnie domknięte i prawostronnie
otwarte.
Przykład:
Zostały zdefiniowane następujące zakresy:
niedostateczny: 0 - 35
dopuszczający: 35 - 50
dostateczny: 50 - 70
dobry: 70 - 80
bardzo dobry: 80 - 95
celujący: 95 - ...
Uczeo x z przedmiotu Matematyka dostał następujące oceny punktowe: 40 (kategoria
sprawdzian), 40 (kategoria sprawdzian), 100 (kategoria zadanie domowe), 50 (kategoria zadanie
domowe). e-Dziennik obliczy najpierw średnią wewnątrz kategorii tj. 40 (kategoria sprawdzian =
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(40+40)/2) i 75 (kategoria zadanie domowe = (100+50)/2). W związku z tym, średnia tego
Ucznia z przedmiotu Matematyka wyniesie 115 pkt. Jeżeli Nauczyciel wybierze opcję
proponowania oceny semestralnej/koocoworocznej to e-Dziennik zaproponuje ocenę celującą.
Jeżeli dla Ucznia suma średnich ocen wg kategorii równa się 49,99 zostanie zaproponowana
ocena dopuszczająca. Natomiast już dla wartości 50,00 zaproponowana zostanie ocena
dostateczny.</zaproponuj<>

ALERTY
Alerty to system powiadomieo, dostępny dla Dyrektora i Administratora, przedstawiający w
prosty i przystępny sposób dane istotne dla funkcjonowania szkoły. Za pomocą alertów
możemy sprawdzid m.in. braki w realizacji tematów i frekwencji, a także wygenerowad np. listę
Użytkowników logujących się do e-Dziennika.
Aby dodad nowy alert, należy wybrad z menu Narzędzia pozycję alerty, a następnie, kliknąd
przycisk Dodaj alert. W kolejnym kroku musimy podad nazwę nowego alertu i wybrad
częstotliwośd, z jaką ma on byd generowany. Mamy do wyboru możliwośd generowania alertów
raz w miesiącu (istnieje możliwośd wyboru konkretnego dnia miesiąca) albo tygodniowo
(również mamy możliwośd 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 wartośd procentową frekwencji ustala osoba dodająca alert).
Procent frekwencji jest liczony na zasadzie: ilośd obecności / ( ilośd obecności+ilośd
nieobecności )* 100%, dane są zbierane z całego roku szkolnego.
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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).
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 możliwośd dodania więcej niż jednego alertu tego samego typu. Można np. dodad 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 tydzieo 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 gromadzid 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
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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 wartośd poniżej której zestawienie będzie
generowane. Przykładowo, w przypadku alertu Lista uczniów poniżej określonego procentu
frekwencji z podziałem na klasy, jeśli osoba dodająca alert ustali wartośd tej opcji na 50, w
zestawieniu znajdą się wszyscy uczniowie, którzy mają poniżej 50% obecności w bieżącym
semestrze.
W kolejnym kroku, wybieramy:
- wartośd, poniżej której alert ma byd generowany (tylko w przypadku części opcji),
- format w jakim ma byd utworzony plik z alertem (do wyboru plik typu csv, który można
otworzyd za pomocą programu Excel lub Open Office, i plik typu pdf).

UWAGA
Jeśli kolejka raportów (kolejka dotyczy ogółu raportów dodanych przez wszystkie używające ich
szkoły) oczekujących na wygenerowanie jest bardzo długa, może się zdarzyd, 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 pobrad 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 możliwośd 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 usuwad. Istnieje możliwośd wyłączenia go na dany okres - wystarczy wybrad przycisk
Deaktywuj przy nazwie danego alertu. W momencie, gdy chcemy, by dany alert generował się
ponownie wystarczy go znów aktywowad.
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KOD Z OBRAZKA (CAPTCHA)
W e-Dzienniku funkcjonuje tzw. CAPTCHA ("Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart"), czyli rodzaj techniki zabezpieczającej strony www.
Jak to funkcjonuje?
Załóżmy, że Użytkownik próbuje zalogowad się na stronę, ale z różnych względów nie jest w
stanie przypomnied sobie obecnego hasła. W związku z tym, błędnie wypełnia pole hasło.
Oznacza to, że po kilku nieudanych logowaniach pojawi się dodatkowe pole zawierające losowy
ciąg znaków, który będzie trzeba przepisad we wskazane miejsce, podczas ponownej próby
logowania.
INFORMACJA
Prawidłowe zalogowanie do e-Dziennika spowoduje wyzerowanie liczby nieprawidłowych
logowao.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE
e-Dziennik daje możliwośd odnotowania indywidualnego nauczania dla Ucznia. Wszystkie
związane z nim funkcje i informacje, można zobaczyd lub uzupełnid, wybierając z menu Dziennik
pozycję Nauczanie indywidualne. Po wybraniu tej pozycji pojawi się lista klas. Należy wybrad z
listy klasę, a następnie Ucznia nauczanego indywidualnie.
UWAGA!
Jeżeli po wybraniu klasy lista Uczniów jest pusta, oznacza to, że dla żadnego Ucznia tej klasy nie
dodano jeszcze nauczania indywidualnego. Należy pamiętad, że tylko szkolny Administrator ma
możliwośd dodania Ucznia do nauczania indywidualnego.

Ustawienie nauczania indywidualnego dla ucznia
Tylko szkolny administrator ma możliwośd dodani Uczniowi nauczania indywidualnego. Aby
tego dokonad, należy wybrad z menu Dziennik pozycję Nauczanie indywidualne. Następnie z
listy rozwijalnej, która się pojawi, wybrad klasę i kliknąd przycisk Dodaj okres nauczania.
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Po wykonaniu tej czynności, otworzy się okienko edycyjne, w którym będziemy mieli do
dyspozycji listę nazwisk wszystkich Uczniów wybranej wcześniej klasy. Możemy dokonad tu
wyboru Ucznia, któremu chcemy ustawid indywidualne nauczanie, a także wybrad okres (datę
od – do), w którym tryb nauczania indywidualnego będzie obowiązywał dla tego Ucznia. Po
uzupełnieniu tych danych, należy przejśd do pozycji Inne opcje → Okresy nauczania
indywidualnego. W pozycji tej mamy możliwośd edytowania dodanego okresu nauczania
indywidualnego, a także ustawienia/modyfikowania rodzaju uczęszczania na poszczególne
lekcje. Rodzaj uczęszczania, to sposób w jaki Uczeo objęty nauczaniem indywidualnym będzie
uczęszczał na poszczególne lekcje klasy. Po kliknięciu przycisku Rodzaj uczęszczania mamy
możliwośd ustawienia Uczniowi rodzaju uczęszczania dla poszczególnych lekcji.
Mamy do wyboru trzy rodzaje uczęszczania:
uczęszcza indywidualnie - dodawanie ocen oraz frekwencji możliwe jest jedynie poprzez moduł
nauczania indywidualnego. Uczeo jest pomijany w kontroli realizacji i frekwencji.
uczęszcza z klasą - dodawanie ocen oraz frekwencji odbywa się w standardowy sposób. Uczeo
nie jest pomijany w kontroli realizacji i frekwencji.
zwolniony - zwolniony z zajęd. Brak możliwości dodawania ocen oraz frekwencji. Uczeo jest
pomijany w kontroli realizacji i frekwencji.
UWAGA!
Jeśli jeden Uczeo, objęty jest nauczaniem indywidualnym w kilku rożnych okresach, należy
pamiętad, że okresy te nie mogą się pokrywad.
INFORMACJA!
Nie musimy przydzielad Uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym wszystkich zajęd
przypisanych do klasy. Możemy przydzielid mu tylko niektóre z nich, poprzez zaznaczenie
okienka znajdującego się przy nazwie przydziału po lewej stronie.
UWAGA! W oknie edycyjnym, w którym dokonujemy wyboru rodzaju uczęszczania, pokaże się
lista tylko przedmiotów przydzielonych do klasy tego Ucznia, któremu dodajemy indywidualne
nauczanie. Aby dodad do indywidualnego nauczania danego Ucznia lekcje inne, niż tylko te, na
które uczęszcza klasa do której jest on przydzielony (czyli np. prowadzone przez Nauczyciela
który nie uczy w tej klasie), należy w pierwszej kolejności przydzielid je do klasy.
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Nauczanie indywidualne - menu główne
Zmiana w wersji 5.6: zestawienie realizacji w nauczaniu indywidualnym
Zestawienie realizacji:
Niezależnie od wybranego Ucznia, w górnym menu wyświetlony zostanie odnośnik do
zestawienia godzin zrealizowanych w nauczaniu indywidualnym przez wybranego Nauczyciela.
Po wybraniu odpowiedniego nazwiska, system wyświetli listę wszystkich dodanych realizacji
wraz z sumą godzin lekcyjnych i zegarowych. W odpowiednich filtrach możliwe jest
wprowadzenie określonych dat, w ramach których zostaną wyświetlone realizacje.
Po wybraniu z listy Ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, pojawią się funkcje: Dodaj
okres nauczania, Dodaj lekcje oraz Inne opcje.
Dodaj okres nauczania:
Po wybraniu tej funkcji, otworzy się okienko edycyjne, w którym będziemy mieli do dyspozycji
listę nazwisk wszystkich Uczniów wybranej wcześniej klasy. Możemy dokonad tu wyboru Ucznia,
któremu chcemy ustawid indywidualne nauczanie, a także wybrad okres (datę od – do), w
którym tryb nauczania indywidualnego będzie obowiązywał dla tego Ucznia. Po uzupełnieniu
tych danych, należy przejśd do pozycji Inne opcje → Okresy nauczania indywidualnego. W
pozycji tej mamy możliwośd edytowania dodanego okresu nauczania indywidualnego, a także
ustawienia/modyfikowania rodzaju uczęszczania na poszczególne lekcje. Rodzaj uczęszczania,
to sposób w jaki Uczeo objęty nauczaniem indywidualnym będzie uczęszczał na poszczególne
lekcje klasy. Po kliknięciu przycisku Rodzaj uczęszczania mamy możliwośd ustawienia Uczniowi
rodzaju uczęszczania dla poszczególnych lekcji.
Mamy do wyboru trzy rodzaje uczęszczania:




uczęszcza indywidualnie - dodawanie ocen oraz frekwencji możliwe jest jedynie poprzez
moduł nauczania indywidualnego. Uczeo jest pomijany w kontroli realizacji i frekwencji,
uczęszcza z klasą - dodawanie ocen oraz frekwencji odbywa się w standardowy sposób.
Uczeo nie jest pomijany w kontroli realizacji i frekwencji,
zwolniony - zwolniony z zajęd. Brak możliwości dodawania ocen oraz frekwencji. Uczeo
jest pomijany w kontroli realizacji i frekwencji.

Dodaj lekcje:
Dodawanie realizacji dla Ucznia objętego nauczaniem indywidualnym nie odbywa się za
pośrednictwem interfejsu lekcyjnego, tylko w Nauczaniu indywidualnym, w pozycji Dodaj lekcje.
Aby dodad realizację należy wybrad przycisk Dodaj lekcje. Po wybraniu tego przycisku, pojawi
się okienko edycyjne, w którym mamy możliwośd wyboru daty (automatycznie ustawi się data
bieżącego dnia ale istnieje możliwośd zmiany jej na dowolną, należy jednak pamiętad, by nie
wprowadzad dat spoza dodanego okresu nauczania indywidualnego). Następnie dokonujemy z
listy rozwijalnej wyboru zajęd edukacyjnych. Możemy wybrad zajęcia dodane na ten dzieo do
indywidualnego planu Ucznia, albo poprzez wybranie funkcji dowolne zajęcia (znajdującej się po
prawej stronie okienka z nazwą zajęd) innych zajęd przypisanych temu Uczniowi w ramach
nauczania indywidualnego. Nauczyciel posiadający zajęcia zaplanowane w nauczaniu
indywidualnym będzie traktowany przez system jako zajęty podczas dodawania zastępstw na
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

tej godzinie lekcyjnej.

INFORMACJA
Po wybraniu nazwy zajęd z planu lekcji, godzina, w której odbywają się zajęcia, ustawia się
automatycznie. Natomiast jeśli wybierzemy opcję dowolne zajęcia, godzinę, w których mają się
one odbywad dodajemy ręcznie.
UWAGA
W przypadku, gdy wybieramy zajęcia dodane Uczniowi w planie, godzina ustawia się
automatycznie, na taką, jaką wybraliśmy podczas dodawania tych zajęd do planu Ucznia i nie
ma możliwości jej edytowania. Jeśli Uczeo ma w planie dodane te same zajęcia, w tym samym
dniu, w rożnych godzinach np. język polski 8.00 - 9.00 i język polski 13.00 - 14.00 z tym samym
nauczycielem, to można je rozpoznad na liście wyboru zajęd po godzinie, która będzie widoczna
obok nazwy przedmiotu (w tym przypadku do wyboru na liście będzie widoczny do wyboru
język polski 8.00 - 9.00 i język polski 13.00- 14.00).
Po wybraniu odpowiednich zajęd, należy wpisad temat zajęd i kliknąd przycisk Dodaj.
INFORMACJA
Uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym, nie można przydzielid rozkładu materiału
nauczania. Za każdym razem należy wprowadzad temat zajęd ręcznie.
UWAGA
Frekwencji dla Ucznia objętego nauczaniem indywidualnym nie odnotowuje się w taki sam
sposób jak frekwencji pozostałych Uczniów. W tym przypadku, frekwencja odnotowana jest
poprzez status realizacji. Podczas dodawania realizacji mamy do wyboru 4 statusy:





zrealizowana,
spóźnienie,
nieobecnośd ucznia,
nieobecnośd nauczyciela,

Pozostałe funkcje dostępne dla nauczyciela w nauczaniu indywidualnym zgromadzone są w
pozycji Inne opcje: Realizacje programu: Dodawanie ocen i frekwencji Uczniowi objętemu
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indywidualnym programem nauczania przebiega w zupełnie inny sposób, niż dodawanie tych
samych danych pozostałym Uczniom. W standardowy sposób, można dodad Uczniowi oceny i
frekwencję tylko z tych przedmiotów, na które uczęszcza z całą klasą.
Pozostałe oceny dodajemy mu w pozycji Nauczanie indywidualne w zakładce Realizacje
programu. Dodawania ocen możemy dokonad w momencie, kiedy mamy już dodaną realizację.
Aby to zrobid, należy wybrad symbol + znajdujący się po prawej stronie tabeli z datą, godziną i
tematem zajęd.

Spowoduje to otwarcie się okna edycyjnego Dodaj ocenę, gdzie mamy możliwośd wyboru, czy
chcemy dodad ocenę standardową, czy kształtującą. Jeśli dodajemy ocenę standardową,
możemy dokonad wyboru jednej z ocen z obrębu szkolnego systemu oceniania, następnie
mamy możliwośd wyboru daty dodania oceny i kategorii, w której jest wystawiana (wybieramy z
kategorii ocen dostępnych dla całej klasy), mamy również możliwośd dopisania krótkiego
(maksymalnie 1000 znaków) komentarza do oceny.

INFORMACJA
Oceny Ucznia, wystawione z lekcji nauczanych indywidualnie, są widoczne nie tylko w widoku
nauczania indywidualnego, ale również w standardowych widokach ocen dostępnych dla klasy
(Oceny, Przeglądaj oceny). Są one również traktowane jak normalne oceny klasy (są wliczane do
statystyk związanych z ocenami klasy).
UWAGA
Ocenę, wystawioną z lekcji nauczanej indywidualnie, można dodad tylko z datą, z jaką
dodaliśmy wcześniej realizacje programu!
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INFORMACJA
Jeśli dodajemy ocenę kształtująca, możemy zadecydowad, czy ma ona byd dostępna w widoku
ocen, czy też nie. Jeśli wybierzemy opcję ukryj ocenę w widoku ocen, można ją będzie zobaczyd
tylko w głównym menu Oceny po wybraniu pozycji Oceny kształtujące.
INFORMACJA
Jeśli indywidualnym nauczaniem objęty jest Uczeo klas 1-3, to w w pozycji Realizacje programu
jest możliwośd dodania mu oceny opisowej na podstawie dostępnego w e-Dzienniku schematu
oceniania opisowego.
W pozycji Realizacje programu można również edytowad lub usunąd dodane wcześniej
realizacje i oceny, jak również przeglądad i kontrolowad realizacje dodane do indywidualnego
nauczania danego Ucznia.
Plan lekcji:
W tej pozycji mamy możliwośd podglądu, edycji bądź dodania lekcji do indywidualnego planu
nauczania danego Ucznia. Funkcja ta jednak, rożni się od tworzenia standardowego planu lekcji
dla klasy.
Plan lekcji dla Ucznia objętego indywidualnym nauczaniem możemy dodad na cały wybrany
wcześniej okres, w którym jest on objęty nauczaniem indywidualnym, bądź tylko na pewien
przedział czasowy np. na tydzieo (w obrębie ustawionego wcześniej okresu, w którym Uczeo
objęty jest indywidualnym nauczaniem). Dodatkowo, lekcje Ucznia objętego nauczaniem
indywidualnym, nie muszą mieścid się w standardowym zakresie godzin lekcyjnych ustawionym
dla całej szkoły. Aby dodad lekcje do planu Ucznia, należy wybrad przycisk Dodaj wpis. Po
wybraniu tej opcji, otworzy się okno edycyjne w którym mamy możliwośd ustawienia dnia
tygodnia, w jakim odbywad ma się dana lekcja, przedziału czasowego, (w obrębię ustawionego
wcześniej okresu nauczania indywidualnego) w którym lekcja będzie się odbywad, a także
godziny lekcji. Lekcja Ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, nie musi trwad standardowo
np.45 minut, mamy możliwośd ustalenia długości lekcji, może też ona zaczynad się i kooczyd o
dowolnej godzinie - nie jesteśmy tu w żaden sposób ograniczeni standardowymi godzinami
lekcyjnymi obowiązującymi w szkole.
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INFORMACJA
Do planu indywidualnego nauczania Ucznia, można dodad tylko te lekcje, dla których Uczeo ma
ustawiony rodzaj uczęszczania Uczęszcza indywidualnie.
W widoku plan lekcji można również edytowad i usuwad dodane już lekcje, jak również
przeglądad cały plan lekcji dodany do Ucznia, filtrując po widoku aktualny tydzieo lub
przekrojowo.
Oceny opisowe:
W tej pozycji mamy możliwośd dodania, bądź edytowania, oceny opisowej. W odróżnieniu od
oceny opisowej, która dostępna jest dla klas 1-3, nie mamy tu do dyspozycji przykładowych
wyrażeo schematu ocenienia opisowego, ocenę należy dodad ręcznie.
Notatki:
W tej pozycji, mamy możliwośd dodania, bądź edytowania, notatki o uczniu.
Dane ucznia:
W tej pozycji mamy możliwośd uzupełnienia danych Ucznia o informacje odnośnie tego, jaki jest
jego rodzaj kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi, danych dotyczących nauczania
indywidualnego, przedmiotów, wskazao poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej (również w okresie indywidualnego nauczania) i kontaktów z rodzicami.
Program pracy z uczniem:
Opis indywidualnego programu pracy z wybranym Uczniem, eksportowany do dziennika zajęd
indywidualnych w pliku Excel/XML,
Program zajęd:
Program realizowanych zajęd z wybranego przedmiotu, eksportowany do dziennika zajęd
indywidualnych w pliku Excel/XML,
Okresy nauczania indywidualnego:
W tym widoku Administrator ma możliwośd usunięcia bądź edytowania okresu, w którym uczeo
ma ustawione nauczanie indywidualne, jak również dodania bądź edytowania rodzaju
uczęszczania na poszczególne zajęcia.
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Konfiguracja modułu nauczania indywidualnego
Tylko szkolny Administrator e-Dziennika może przydzielid Uczniowi indywidualny tryb nauczania
i edytowad przedział czasowy, w którym uczeo jest nim objęty. W domyślnych ustawieniach
systemu, prawo do edycji niektórych funkcji Realizacji programu nauczania indywidualnego, ma
również wychowawca. Administrator ma jednak możliwośd zmiany tych ustawieo w Konfiguracji
systemu, w zakładce Parametry konfiguracyjne. W wierszu Pozwól wychowawcy na edycję
realizacji programu nauczania indywidualnego należy zmienid wartośd z TAK na NIE.

OCENA OPISOWA
Jeśli szkoła chce w klasach 1-3 szkoły podstawowej korzystad z oceniania opisowego, to eDziennik daje taką możliwośd. Aby umożliwid Wychowawcom tych klas wystawianie ocen
opisowych, Administrator szkoły musi w konfiguracji e-Dziennika, w pozycji Inne opcje → Ocena
opisowa włączyd ocenę opisową (poprzez kliknięcie przycisku Włącz).
UWAGA!
Po włączeniu oceny opisowej przez Administratora, każdy z Wychowawców klas 1-3 szkoły
podstawowej, jeśli chce korzystad z oceny opisowej musi ją jeszcze włączyd na swoim koncie.
Aby to zrobid, po zalogowaniu się jako Nauczyciel należy wybrad z menu pozycję Ustawienia →
Konfiguracja, następnie Inne opcje → Ocena opisowa, następnie należy kliknąd przycisk Włącz.
Po włączeniu oceny opisowej dla Wychowawcy klasy automatycznie zostaną utworzone
przydziały na wszystkie lekcje oceniane opisowo (np. edukacja polonistyczna, edukacja
społeczna). Jeśli do niektórych kompetencji edukacji Wychowawca chce przydzielid innych
Nauczycieli, może to zrobid klikając przycisk Przydziel nauczycieli i przypisując Nauczyciela do
odpowiedniej kompetencji edukacji, w przypadku gdy np. uczy jej inny nauczyciel.
INFORMACJA!
Po wyłączniku oceny opisowej, podczas odnotowywani realizacji dla edukacji ocenianej opisowo
pojawi się dwa pola, w które można wpisad temat lekcji. Pierwsze z nich, to Temat dnia - gdzie
można odnotowad temat będący niejako motywem przewodnim dla wszystkich lekcji w tym
dniu, nie jest to jednak wymagane. Właściwy temat lekcji należy odnotowad w polu
Realizowane treści.
Podczas włączania oceny opisowej szkolny Administrator musi zdecydowad o kilku aspektach
oceny opisowej:
Mapowanie ocen opisowych dla klas nauczania początkowego

Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w widoku ocen u Rodzica prezentowane są
one w formie kolorowych kółek. Po najechaniu kursorem myszy na konkretny znaczek, w
widoku ocen, wyświetli się informacja, z jakiej umiejętności ocena jest wystawiona i jaka jest
treśd przyporządkowanego do niej wyrażenia oceniającego.
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Jeśli funkcja mapowania ocen jest włączona, szkolny Administrator ma możliwośd
zdecydowania, w jakiej formie prezentowane będą oceny opisowe. Funkcja ta jest przydatna,
gdy szkoła w klasach 1-3 używa zamiast systemu cyfrowego np. systemu literowego. Wtedy w
mapowaniu należy ustawid, że przykładowo ocena 6=A i w takiej formie będzie ona
prezentowana w widoku ocen.
INFORMACJA!
Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w dalszym ciągu ma możliwośd
zdecydowania w jaki sposób prezentowane będą oceny ucznia, jakie Rodzic otrzymuje za
pośrednictwem usługi SMSinfo. W tym celu, Administrator szkolny musi wpisad odpowiednie
wartości w tabeli, która znajduje się w konfiguracji systemu, w pozycji Ocena opisowa.
Przykładowo: jeśli Administrator chce, by oceny z przedziału zgodnie z oczekiwaniami
prezentowane były jako liczba 5, musi wstawid odpowiednią wartośd w linii tabeli zgodnie z
oczekiwaniami.
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Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych
Szkolny Administrator e-Dziennika ma możliwośd włączenia blokowego trybu realizowania lekcji
opisowych. Po włączeniu tej funkcji, dla wychowawcy klasy 1-3 SP, który ma włączoną ocenę
opisową, automatycznie tworzony jest przydział na przedmiot Edukacja wczesnoszkolna.

Podczas dodawania lekcji Nauczyciel ma możliwośd zaznaczenia pola wyboru Blokowa lekcja
opisowa.
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Po zaznaczeniu tego pola, podczas dodawania lekcji pojawi się możliwośd wpisania nie tylko
tematu dnia, ale również tematów realizowanych na poszczególnych edukacjach (tematy te
pojawią się w polu Realizowane treści). Niezależnie od tego, czy podczas dodawania lekcji,
Nauczyciel wybierze jedną konkretną lekcje czy zakres lekcji np. od 1-6, ma on możliwośd
odnotowania, ile czasu w ramach tej lekcji spędził na realizowaniu poszczególnych kompetencji
edukacji i dla każdej z nich, ma możliwośd wpisania osobnego tematu, podrzędnego w stosunku
do tematu dnia.
Przykładowo: klasa 1a SP ma w poniedziałek 6 lekcji edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel
uzupełnił temat dnia, a następnie dodając realizację na pierwsze dwie lekcje odnotował, że
realizował na nich 25 minut edukacji polonistycznej, 20 minut edukacji muzycznej, 30 minut
edukacji plastycznej i 10 minut edukacji społecznej. Oprócz tematu dnia, w każdej z
poszczególnych edukacji odnotował temat realizowanych zajęd.
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Na tej samej zasadzie, w ramach lekcji blokowej odnotowad możemy wszystkie lekcje w danym
dniu. Jednak pomimo tego, że realizacje odnotowane będą dla przedmiotu edukacja
wczesnoszkolna przedmiot taki nie będzie figurował w widoku oceniania opisowego. Wszystkie
oceny powinny byd wystawiane z konkretnych edukacji.
INFORMACJA!
W wersji 4.6 dodana została statystyka Oceny cząstkowe z lekcji opisowych. Za jej pomocą
można zobaczyd liczbę ocen opisowych wystawionych w danej klasie, z danej kompetencji
edukacji, w wybranym okresie.
INFORMACJA!
Jeśli w ramach lekcji blokowej realizowane jest np. 25 minut edukacji polonistycznej i np. 20
matematycznej i 10 minut edukacji muzycznej, a lekcja ta ma byd liczona do realizacji
Ramowego Planu Nauczania, to istnieje taka możliwośd. W przypadku lekcji blokowych, do
Ramowego Planu Nauczania zliczane są minuty poświęcone na realizowanie poszczególnych
kompetencji edukacji, następnie są one dzielone przez 45 i w ten sposób obliczana jest ilośd
godzin, jakie zrealizowane zostały dla poszczególnych edukacji.
UWAGA!
Po włączaniu blokowego trybu realizowani lekcji opisowych nie będzie możliwości wyłączenia
go, jeśli za pomocą tego trybu zostaną odnotowane jakiekolwiek realizacje. W pierwszej
kolejności trzeba będzie usunąd te realizacje.
Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych a rozkład materiału nauczania.

W e-Dzienniku, począwszy od wersji 4.6, istnieje możliwośd stworzenia lub dostosowania
rozkładu materiału nauczania na potrzeby lekcji blokowych. Jeśli podczas tworzenia lub
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edytowania rozkładu materiału, zaznaczone zostanie pole wyboru "Edukacja wczesnoszkolna"
przy edycji poszczególnych tematów pojawi się możliwośd dodania nie tylko tematu dnia,
można będzie przyporządkowad tematy do poszczególnych kompetencji edukacji,
realizowanych w ramach lekcji blokowej.

Schemat oceniania opisowego
Schemat oceniania opisowego.

Po włączeniu oceniania opisowego przez Administratora, w menu (zarówno u Administratora
jak i u Wychowawców klas 1-3, którzy włączą u siebie ocenę opisową) pojawia się pozycja:
Schemat oceniania opisowego. Schemat to zbiór, zawierający około 1000 wyrażeo z różnych
obszarów edukacji, ułatwiających nauczycielowi skonstruowanie rzetelnej i obiektywnej oceny
opisowej ucznia.
Widok ten składa się z dwóch części – drzewa przedstawiającego hierarchię elementów
schematu (w formacie Kompetencje -> Obszary oceniania-> Umiejętności) oraz listy wymagao i
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wyrażeo oceniających (przyporządkowane do wybranej umiejętności). Po kliknięciu w
odpowiednią umiejętnośd, zostanie wyświetlona lista przyporządkowanych do niej wymagao i
wyrażeo oceniających.
- Edycja schematu

Jeżeli Nauczyciel w schemacie nie odnajdzie wyrażeo oceniających odpowiadający jego
potrzebom, może go poszerzyd o własne wyrażenia.
- Obszary oceniania

Natomiast, do dodawania/edycji obszarów oceniania uprawniony jest tylko Administrator
szkoły. Po kliknięciu przycisku oznaczonego trzema kropkami (...) obok odpowiedniej
kompetencji, Administrator może zarządzad obszarami dodanymi do tej kompetencji.
Zarządzanie umiejętnościami, dostępne jest zarówno dla Administratora jak i wychowawców.
Aby przejśd do widoku umożliwiającego dodawanie/edycję umiejętności należy kliknąd przycisk
oznaczony trzema kropkami (…) obok odpowiedniego obszaru oceniania. Umiejętności dodane
przez Administratora widoczne są dla wszystkich nauczycieli, którzy uruchomili ocenianie
opisowe. Nie mogą oni jednak ich edytowad i usuwad. Natomiast umiejętności dodane przez
nauczyciela widoczne są tylko dla niego.
- Wymagania (oczekiwania)

Po wybraniu odpowiedniej umiejętności, Administrator może dodad dla niej własne wymagania
klikając przycisk Dodaj w nagłówku tabeli, w linii Wymagania.
Dodając wymaganie można wybrad czy dotyczy ono konkretnego etapu kształcenia (1,2,3), czy
wszystkich.
- Wyrażenia oceniające

Dla wybranego obszaru oceniania można dodad również własne wyrażenia oceniające klikając
przycisk Dodaj w nagłówku tabeli, w linii Wyrażenia oceniające.
Dodając wyrażenie, można wybrad odpowiedni stopieo skali (poniżej oczekiwao, zgodnie z
oczekiwaniami, powyżej oczekiwao) oraz zdecydowad, czy dotyczy ono konkretnego etapu
kształcenia (1,2,3), czy wszystkich.
Podczas wpisywania treści wyrażenia, należy pamiętad o tym, że:
- aby system mógł rozróżnid płed osoby, należy wpisad odpowiednią formę rodzajową
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*żeoską/męską+ dla przymiotników, przysłówków, czasowników i zaimków.
- aby system mógł odmieniad imię ucznia przez przypadki, użyj właściwego symbolu ($M mianownik, $D - dopełniacz,$C - celownik, $B - biernik, $N - narzędnik, $S - miejscownik)
Przykład: $M jest aktywn*a/y+ i zawsze przygotowan*a/y+ do zajęd.
Wymagania i wyrażenia oceniające dodane przez Administratora, widoczne są dla wszystkich
Nauczycieli, którzy uruchomili ocenianie opisowe.

Ukrywanie oceny opisowej
Po włączeniu oceniania opisowego w widoku Konfiguracja w pozycji ocena opisowa znajduję się
przycisk Ukryj. Kliknięcie tego przycisku powoduje ukrycie dla całej szkoły funkcji związanych z
oceną opisową. Ukrycie oceny opisowej nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek realizacji, czy
ocen wystawionych z użyciem tej funkcji Aby ponownie uaktywnid usługę, wystarczy kliknąd
przycisk Włącz.

Wystawianie cząstkowych ocen opisowych
Po włączeniu oceny opisowej w widoku ocen pojawia się dodatkowe pozycje pozwalające
wystawid ocenę opisową zarówno z kompetencji wychowawczych jak i z kompetencji
edukacyjnych. Wystawianie cząstkowych ocen z lekcji opisowych różni się od wystawiania ocen
z pozostałych lekcji możliwością podpięcia do oceny tekstowego wyrażenia oceniającego oraz
trójstopniową skalą ocen. W przypadku cząstkowych ocen opisowych sześciostopniowa skala
ocen zmieniona jest na skalę trójstopniową (ocena 1-2 : poniżej oczekiwao, ocena 2-3: zgodne z
oczekiwaniami, 4-6: powyżej oczekiwao).

W widoku dodawania cząstkowej oceny opisowej wybieramy odpowiednią ocenę, datę oraz
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umiejętnośd. Po wybraniu tych danych pojawi się lista wyrażeo oceniających spełniających
powyższe warunki. Wybieramy odpowiednie wyrażenie oraz klikamy przycisk OK.

Dodane oceny opisowe
W widoku ocen klasy podlegającej ocenianiu opisowemu, pod tabelą zawierającą poszczególne
kompetencje edukacji, znajduje się pozycja Dodane oceny opisowe. W pozycji tej dodad można
np. roczne i śródroczne oceny opisowe, co pozwoli na sformułowanie oceny opisowej dla
wszystkich uczniów jednocześnie. Po wybraniu przycisku >i>Edytuj znajdującego się przy
dodanej ocenie opisowej pojawi się tabela, w której skonstruowad można ocenę opisową dla
wszystkich uczniów danej klasy. Można ocenę opisowa skonstruowad samodzielnie, albo po
zaznaczaniu konkretnych uczniów i wybraniu przycisku Wypełnij pola zaznaczonych zostaną
zebrane wszystkie oceny, wraz z przyporządkowanymi do nich wyrażeniami oceniającymi,
dodane uczniowi w danym roku lub półroczu (w zależności od oceny) i będzie możliwośd
stworzenia oceny opisowej poprzez edytowanie wyrażeo uprzednio dodanych uczniowi.

Po kliknięciu przycisku Wypełnij pola obok danego ucznia, system, na podstawie jego
cząstkowych ocen opisowych z wybranego zakresu dat, wygeneruję tekstową ocenę opisową.
Ocena opisowa generowana jest na podstawie cząstkowych ocen wystawionych z lekcji
opisowych. Dodatkowo można edytowad poszczególne pola, wpisując dowolny tekst. Po
dokonaniu edycji należy zapisad zmiany klikając przycisk Zapisz poniżej wypełnianego pola, lub
za pomocą opcji Zapisz zaznaczonych. Jeżeli wychowawca zakooczy wypełnianie oceny
opisowej, może opublikowad edytowaną ocenę, zmieniając wartośd w kolumnie Publikuj obok
wybranego ucznia na TAK. Tylko opublikowane oceny widoczne są widoku rodzica oraz w
widoku przeglądania ocen uczniów.
INFORMACJA!
Począwszy od wersji 4.6 istnieje możliwośd stworzenia klas wirtualnych dla przedmiotów
opisowych w edukacji wczesnoszkolnej. Jednak z powodu pewnych ograniczeo systemowych,
podczas dodawania ocen opisowych w klasach wirtualnych nie będzie możliwości skorzystania z
pozycji dodawania ocen opisowych seryjnie.
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KONTO OPIEKUNA
W e-Dzienniku istnieje możliwośd stworzenia konta Opiekuna.
Konto Opiekuna generowane jest przez Administratora szkoły.
Posiada ono dostęp do:












ocen Ucznia,
nieobecności Ucznia,
wiadomości - Opiekun może prowadzid korespondencję z Rodzicami Ucznia, dzięki
czemu wymiana informacji jest dla Użytkowników e-Dziennika znacznie szybsza i
łatwiejsza,
ogłoszeo,
planu lekcji,
zrealizowanych lekcji,
terminarza,
uwag o Uczniu,
wyników egzaminów,
szczególnych osiągnięd.

Dodatkowo Opiekun, w tym samym stopniu co reszta Użytkowników e-Dziennika, ma dostęp do
funkcji konfiguracyjnych swojego konta (np. zmiana hasła, e-maila, etc.).
UWAGA!
Z konta Opiekuna nie można aktywowad konta Uczniowskiego.

E-RAPORTY TIK
e-Dziennik posiada funkcję, pozwalającą odnotowad wykorzystanie przez Nauczycieli w czasie
lekcji Technik Informacyjno- Komunikacyjnych. Rejestrowanie wpisów odbywa się
automatycznie lub ręcznie po rozpoczęciu lekcji w interfejsie lekcyjnym w widoku Nauczyciela.
Aby rejestr mógł byd tworzony, szkolny Administrator systemu musi w menu Konfiguracja w
zakładce Parametry konfiguracyjne ustawid wartośd e-Raporty TIK na TAK. Od tego momentu
system zacznie notowad zdarzenia TIK będące podstawą do wygenerowania raportu.
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INFORMACJA!
Rejestracja zdarzeo TIK w systemie odbywa się na dwa sposoby:
1. Automatyczny
Po rozpoczęciu lekcji w interfejsie lekcyjnym automatycznie odnotowywane będą następujące
zdarzenia:
- Zalogowanie się do platformy edukacyjnej przez użycie przycisku e-nauczanie.
- Skorzystanie z zasobu podpiętego do rozkładu materiału (kliknięcie w link): jeśli do jakiegoś
tematu w rozkładzie materiału dodany jest zasób w postaci odnośnika, to po wybraniu takiego
tematu i kliknięciu w link znajdujący się w interfejsie lekcyjnym (w pozycji Zasoby z programu)
zostanie to odnotowane w e-Raportach TIK.
- utworzenie nowej lekcji w e-Tablicy.
UWAGA!
Zdarzenia TIK są odnotowywane automatycznie tylko jeśli wcześniej, w interfejsie lekcyjnym
została rozpoczęta lekcja (wpis w raporcie dodawany jest dla konkretnej lekcji).
2. Ręczny
W interfejsie lekcyjnym dostępna jest pozycja Odnotuj wykorzystanie TIK i powinna ona byd
używana jeśli Nauczyciel wykorzystuje na lekcji jakąkolwiek TIK, spoza tych rejestrowanych
automatycznie. W pozycji tej można zarówno dodad jak i edytowad dodane ręcznie wpisy.
Dodatkowo, po użyciu przycisku Lista wpisów Nauczyciel ma możliwośd zobaczyd wszystkie
(również te dodane automatycznie) wygenerowane przez niego zdarzenia TIK odnotowane w
systemie. Możliwośd edycji jest dostępna tylko dla zdarzeo TIK odnotowanych ręcznie.

E-TABLICA
e-Tablica jest zintegrowanym z dziennikiem elektronicznym odrębnym produktem- modułem
stworzonym z myślą o prowadzeniu lekcji z użyciem tablicy interaktywnej. Moduł ten, nie tylko
dostarcza podstawowych narzędzi, ale pozwala na wykorzystywanie i zarządzanie stworzonymi
przez Użytkowników e-Tablicami. Rejestruje on treści nanoszone na tablicę interaktywną i
zapisuje je w bazie e-Dziennika, pozwala zapisywad nanoszone treści jako lekcje w
indywidualnych zasobnikach Nauczycieli celem ich ponownego wykorzystania. Moduł e-Tablica
działa w oparciu o przeglądarkę internetową, nie wymaga zatem instalacji dodatkowego
oprogramowania. Obsługiwany jest przez najnowsze wersje następujących przeglądarek:
Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer.
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Narzędzie to posiada własny panel administracyjny dostępny bądź poprzez wybranie pozycji eTablica w dzienniku elektronicznym. Panel administracyjny modułu e-Tablica dzieli się na
zakładki Lekcje i Zasobnik.
W zakładce Lekcje, zapisane są e-Tablice tworzone w trakcie dodawania lekcji przez interfejs
lekcyjny. Tablice te można edytowad w zakładce „Lekcje” ale nie można wykorzystad ich
ponownie podczas prowadzenia innej lekcji (chyba, że zostaną zapisane do zasobnika). Zakładka
Zasobnik zawiera e-Tablice, które mogą byd wykorzystywane wielokrotnie i te, które powiązane
są z konkretnymi tematami z realizacji materiałów nauczania.
Każdy Nauczyciel, w zakładce Lekcje, widzi tylko tablice stworzone przez siebie. Zakładka jest
automatycznie czyszczona ze wszystkich zapisanych w niej tablic po zakooczeniu roku
szkolnego. Jeśli jednak szkolny Administrator systemu zdecyduje, że nie ma potrzeby
przechowywad takiej ilości tablic ze względu na ograniczoną ilośd miejsca, może on usunąd
grupowo wszystkie tablice starsze niż np. 30 dni lub utworzone przed np. 01.01.2012.
Dodatkowo każdy Nauczyciel może z zakładki „Lekcje” usunąd tablice stworzone przez siebie,
zaznaczając pole wyboru przy tablicach, które chce usunąd i klikając przycisk <="" i="">.
Nauczyciel ma też możliwośd grupowego lub pojedynczego usuwania e-Tablic zapisanych w jego
Zasobniku. Poza Nauczycielem, do którego zasobnik należy nikt nie może usuwad
zgromadzonych tam tablic, nie są one też usuwane po zakooczeniu roku szkolnego.
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UWAGA!
Usunięte e-Tablice są utracone bezpowrotnie, łącznie z tymi, które usuwane są automatycznie
po zakooczeniu roku szkolnego. Jeśli Nauczyciel chce zachowad jakąś e-Tablicę do
wykorzystania w następnym roku szkolnym, musi przenieśd ją do Zasobnika.

Tworzenie nowej e-Tablicy poprzez interfejs lekcyjny w e-Dzienniku
Aby dodad nową e-Tablicę za pomocą interfejsu lekcyjnego, należy wybrad z menu dziennika
elektronicznego interfejs lekcyjny, a następnie ustawid i rozpocząd lekcję. Po rozpoczęciu lekcji,
w interfejsie lekcyjnym pojawi się pozycja e-Tablica i dwie funkcje: stwórz nową lub otwórz z
zasobnika.

INFORMACJA:
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Po wybraniu jednej z dostępnych opcji otwierania e-Tablicy system zapyta nas, czy udostępniad
tablicę uczniom. Oznacza to, że jeśli szklony Administrator systemu zezwolił w konfiguracji na
przeglądanie realizacji w widoku Rodzica (a co za tym idzie Ucznia) Uczeo, poprzez zakładkę
Zrealizowane lekcje będzie miał dostęp do widoku e-Tablic przypisanych do konkretnych
tematów.
Jeśli zdecydowaliśmy udostępniad lub nie udostępniad e-Tablic Uczniom, jednak w trakcie lekcji
chcemy zmienid decyzję można to zrobid wybierając w interfejsie lekcyjnym pozycję wyłącz
udostępnianie Uczniom lub udostępnij Uczniom.
Udostępnid lub zablokowad udostępnianie e-Tablicy można również w widoku realizacje
programu. Po ustawianiu filtrów tak, by obejmowały realizację, dla której chcemy zmienid
ustawienia dotyczące e-Tablicy powiązanej z tą realizacją, klikamy przycisk e-Tablica i
udostępniamy lub blokujemy dostęp Uczniom.

UWAGA!
Jeżeli Uczeo posiada w e-Dzienniku, dostęp do konta w trybie rozszerzonym, to ma on dostęp
do widoku e-Tablicy w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli przykładowo Uczeo został w
domu z powodu choroby to i tak może śledzid na bieżąco przebieg lekcji tworzonej z
wykorzystaniem e-Tablicy.
Jeśli Uczeo posiada dostęp podstawowy do swojego konta to również ma dostęp do
przypisanych do konkretnych tematów e-Tablic jednak dopiero w 24 godziny po ich dodaniu.
Dostęp do e-Tablic Uczniowie z takim kontem mają jedynie przez 3 dni, liczone od momentu,
gdy tablice będą dostępne w zakładce „Zrealizowane lekcje”.
INFORMACJA:
Lekcje stworzone poprzez interfejs lekcyjny i nie skopiowane do zasobnika odnaleźd będzie
można w panelu administracyjnym modułu e-Tablica, w zakładce Lekcje. W zakładce tej można
zobaczyd i edytowad dodane poprzez interfejs lekcyjny e-Tablice, jednak nie będzie możliwości
wykorzystania ich ponownie podczas innej lekcji, chyba, że zostaną skopiowane do Zasobnika.
Dodawanie e-Tablicy do Zasobnika
Dodad lekcję do Zasobnika można na dwa sposoby. Po pierwsze można to zrobid tworząc nową
e-Tablicę za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego, a następnie wybierając pozycję skopiuj do
zasobnika. Jeśli chcemy w interfejsie lekcyjnym wybrad lekcję z zasobnika, wybieramy pozycję
otwórz z zasobnika.
Istnieje nie tylko możliwośd stworzenia e-Tablicy po rozpoczęciu lekcji w dzienniku
elektronicznym. Każdy Użytkownik mający dostęp do tego narzędzia może przygotowad eTablice wcześniej w swoim panelu administracyjny modułu e-Tablica. Aby to zrobid należy
wybrad przycisk Utwórz nową tablice. Wszystkie stworzone w ten sposób e-Tablice zostaną
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zapisane do Zasobnika.
INFORMACJA:
Jeśli stworzyliśmy nowa e-Tablicę poprzez interfejs lekcyjny, ale nie zapisaliśmy jej z jego
poziomu do Zasobnika możemy ją tam przenieśd bezpośrednio poprzez moduł administracyjny
e-Tablicy, zaznaczając w zakładce Lekcje pole wyboru przy konkretnej lekcji, a następnie
używając przycisku Kopiuj wybrane do zasobnika.
UWAGA!
Tylko e-Tablice zapisane w Zasobniku można wykorzystad ponownie podczas realizowania tego
samego lub innego tematu. Aby to zrobid należy wybrad w interfejsie lekcyjnym pozycję otwórz
z zasobnika lub podpiąd e-Tablice do konkretnego tematu w rozkładzie materiału nauczania. Do
tematu z rozkładu materiału nauczania można podpiąd tylko e-Tablice zapisane w Zasobniku.
Jeśli wybierzemy podczas lekcji którąś z tablic z Zasobnika i wprowadzimy na niej jakiekolwiek
zmiany, to aby zachowad te zmiany należy zapisad tablice w Zasobniku jako nową. Tablica z
Zasobnika, na której wprowadzone zostały modyfikacje pozostanie bez zmian.
Dodawanie e-Tablicy do tematu z rozkładu materiału nauczania za pośrednictwem interfejsu
lekcyjnego.
Jeśli prowadzimy lekcję z przedmiotu, pod który podpięty jest rozkład materiału nauczania,
możemy dodad do zasobów tej lekcji e-Tablice za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego. W tym
celu po rozpoczęciu lekcji w interfejsie, wybieramy w pozycji e-Tablica stwórz nową lub otwórz z
zasobnika. Po przeprowadzeniu lekcji i zamknięciu tablicy należy skopiowad ją do zasobnika
(zarówno w przypadku gdy tworzymy nową tablicę, jak i wtedy, gdy modyfikujemy tablice już w
Zasobniku zapisaną ). Podczas wykonywania tej operacji system zapyta nas, czy dodad e-Tablice
do tematu z rozkładu materiału nauczania powiązanego z aktualną lekcją.
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Dodawanie e-Tablicy do tematu z rozkładu materiału nauczania, w widoku edycji rozkładu.
Jeśli Nauczyciel uczy np. matematyki we wszystkich klasach pierwszych i w każdej z tych klas
realizuje ten sam program nauczania, może on pod konkretna lekcję z rozkładu materiału
nauczania podpiąd e-Tablice stworzona wcześniej i zapisaną w Zasobniku. Aby to zrobid należy z
menu dziennika elektronicznego wybrad edytor rozkładu materiału nauczania, a następnie, po
wybraniu konkretnego rozkładu i edycji tematu pod który podpiąd chcemy e-Tablice w zasobach
przypisanych do tematu, wybieramy typ e-Tablica. Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się
lista e-Tablic zapisanych w Zasobniku. Wybieramy tę tablicę, którą chcemy powiązad z
edytowanym tematem z rozkładu materiału nauczania.

UWAGA!
Zakładka Lekcje i zakładka Zasobnik, mają różną, ograniczoną przestrzeo dyskową, a więc można
zapisad w nich tylko ograniczoną ilośd e-Tablic. Istnieje możliwośd powiększenia przestrzeni
serwerowej obu tych zakładek.
Pojemnośd zakładki Lekcje jest określona globalnie dla całej szkoły. O usuwaniu lekcji z tej
zakładki decyduje szkolny Administrator systemu. Jeśli szkoła chce powiększyd przestrzeo tej
zakładki jej Dyrekcja powinna skontaktowad się w tym celu z firmą Librus.
Pojemnośd Zasobnika natomiast jest oddzielna dla każdego z Użytkowników. W wersji
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podstawowej wynosi ona (wraz z Biblioteką Grafik ) 10 MB. Jeśli jednak, któryś z Użytkowników
chce powiększyd pojemnośd swojego Zasobnika może to zrobid, w tym celu powinien wysład
wiadomośd systemową do Super Administratora (na etapie sporządzania tekstu pomocy,
warunki dostępu oraz pojemnośd zasobników nie zostały jeszcze ustalone).
E-Tablice zapisane w Zasobniku nie mają wpływu na miejsce w zakładce „Lekcje” i vice versa.
INFORMACJA:
Istnieje możliwośd by podczas tworzenia danej e-Tablicy użyd gotowych grafik, załadowanych
uprzednio do Biblioteki grafik. Każdy z Użytkowników ma swoją własną Bibliotekę grafik, nie ma
dostępu do bibliotek innych Użytkowników. Należy pamiętad, że wszystkie grafiki załadowane
do Biblioteki grafik wykorzystują indywidualną przestrzeo dyskową danego Użytkownika eTablicy, dlatego do modułu można załadowad tylko ograniczoną ilośd plików graficznych. Do
Biblioteki grafik można załadowad pliki w następujących formatach: GIF, JPEG, PNG, BMP.
Rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczad 2MB.
UWAGA!
Użytkownicy platformy e-Nauczanie (wcześniej Szkolna Platforma Edukacyjna) mają możliwośd
bezpłatnego korzystania z grafik dostępnych w repozytorium graficznym tej platformy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
Począwszy od wersji 4.5 dziennik elektroniczny daje możliwośd odnotowania i kontrolowania
realizacji Ramowego Planu Nauczania dla danej klasy/przedmiotu. Za pomocą tego modułu
Użytkownik ma możliwośd odnotowania liczby godzin, jakie przewidziane są na dany przedmiot
w rozporządzeniu i kontrolowania, ile z nich zostało do tej pory wykonane.
INFORMACJA:
Moduł dostosowany jest do Ramowych Planów Nauczania zgodnych z rozporządzeniem MEN z
2012 roku.
Wprowadzanie Ramowego Planu Nauczania:
Wprowadzenie godzin przewidzianych w ramach Ramowego Planu Nauczania do e-Dziennika
może nastąpid w rożnych wariantach:
Zdefiniowanie wartości ogólnych: jeśli w danej placówce, dla każdej klasy, na każdym poziomie
edukacyjnym, dla danego przedmiotu przewidziane są takie same ilości godzin na
poszczególnych poziomach, wystarczy zdefiniowad w pozycji Inne opcje → Wartości ogólne,
tylko ogólną liczbę godzin, jakie będą realizowane w ramach danego przedmiotu.

Definiowanie wyjątków od wartości ogólnych: jeśli na dany przedmiot przewidziana jest ogólna
liczba godzin, ale nie jest określone, ile godzin konkretnie przypada na dany poziom nauczania,
każdy z Nauczycieli może zdefiniowad te wartości indywidualnie dla swojej klasy, nadpisując
tym samym ogólne wartości zdefiniowane dla przedmiotu. Można także, zamiast wprowadzad
dla danego przedmiotu wartości ogólne, wprowadzid tylko wyjątki.
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Przykładowo: Na nauczanie historii w gimnazjum przewidziane jest 190 godzin. Nauczyciel klasy
A chce zrealizowad w klasie pierwszej 100 godzin i po 45 w dwóch pozostałych klasach.
Natomiast Nauczyciel klasy B chce zrealizowad 100 godzin w klasie pierwszej, a pozostałe 90 w
klasie drugiej. Dla obu klas trzeba dodad wyjątek z przedmiotu historia.
Może się również zdarzyd sytuacja, gdy wszystkie klasy z danego przedmiotu mają równy
rozkład godzin, tylko jedna klasa ma ich mniej lub więcej. W takim przypadku należy
zdefiniowad wartości ogólne dla przedmiotu i dodad wyjątek z tego przedmiotu dla konkretnej
klasy.

Domyślnie zaplanowad liczbę godzin (wartości ogólne), jakie mają byd zrealizowane z danego
przedmiotu, może tylko Dyrektor i szkolny Administrator systemu. Jednak jeśli szkoła chce, by
każdy Nauczyciel sam uzupełniał swój ramowy plan nauczania, Administrator może nadad mu
takie uprawnienia.
Uprawnienia mogą zezwalad Nauczycielowi na edytowanie Ramowego Planu Nauczania dla
przedmiotów, z których ma w dzienniku elektronicznym utworzone przydziały lub na
edytowanie planu dla wszystkich przydziałów, wszystkich klas w szkole. Szkolny Administrator
systemu może zmieniad te ustawienia dla Nauczycieli i Dyrektorów. Może nawet ograniczyd
prawa do edytowania danych w Ramowym Planie Nauczania innym Administratorom i sobie
samemu.
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INFORMACJA:
Udzielenie wszystkim Nauczycielom uprawnieo do edytowania Ramowych Planów Nauczania
wszystkich oddziałów w szkole NIE JEST ZALECANE, gdyż może doprowadzid do wprowadzania
rożnych wartości dla jednego oddziału i do sytuacji, w której każdy Nauczyciel może zmieniad
wartości wprowadzone przez innego Nauczyciela.
Grupy przedmiotów: Funkcja łączenia przedmiotów w grupy, dostępna dla szkolnego
Administratora systemu, jest przydatna, gdy dla danych przedmiotów podana jest ogólna liczba
godzin, które mają zostad zrealizowane w trakcie danego etapu edukacji, natomiast o tym, ile
godzin przypadnie na konkretny przedmiot, musimy zdecydowad samodzielnie. Taka sytuacja
ma miejsce np. w szkołach zawodowych, gdzie podana jest ogólna ilośd godzin przewidzianych
na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. W takim przypadku można utworzyd dwie
grupy – grupę przedmiotów teoretycznych i praktycznych i przydzielid do nich odpowiednie
przedmioty.
INFORMACJA:
Przydzielid przedmioty do grup można na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy po kliknięciu
przycisku Grupy przedmiotów wybrad nazwę grupy z listy rozwijalnej znajdującej się przy nazwie
konkretnego przedmiotu i wybrad przycisk Zapisz. Po drugie, możemy zaznaczyd pole wyboru
przy nazwach przedmiotów, które chcemy wcielid do grupy, wybrad nazwę grupy z listy
rozwijalnej u góry tabeli, użyd przycisku Ustaw zaznaczonym, a następnie przycisk Zapisz.

Tworzenie grup przedmiotów pozwala na kontrolowanie, czy suma godzin, wprowadzonych dla
konkretnych przedmiotów z grupy, pokrywa się z liczbą godzin przewidzianych w
rozporządzeniu. System podlicza liczbę godzin dla danego przedmiotu z grupy indywidualnie i
dla wszystkich razem.
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Statystyki: Wartości prezentowane w statystykach Ramowego Planu Nauczania obliczane są na
podstawie realizacji dodanych przez Nauczyciela, które miały zaznaczone pole wyboru Lekcja
realizowana w ramach minimum podstawy programowej lub Czy w ramach RPN w przypadku
realizacji dodawanych z modułu Wycieczki. Dana wartośd prezentowana jest dla całego
oddziału, ale liczona jest dla pojedynczych Uczniów. Oznacza to, że system do wyliczenia tych
wartości nie bierze pod uwagę wszystkich realizacji dodanych do całego oddziału, ale realizacje
dodane jego poszczególnym Uczniom.
Taki sposób liczenia wartości zastosowano ze względu na to, że Uczniowie często zmieniają
klasy.
W momencie gdy na przykład dwie klasy pierwsze zostają połączone w jedną klasę drugą, a obie
klasy mają zrealizowaną zupełnie inną liczbę godzin z rożnych przedmiotów, nie ma możliwości,
by poprawnie zliczyd liczbę zrealizowanych godzin. W takim przypadku, w widoku zestawieo
modułu Ramowy Plan Nauczania, liczba godzin zrealizowanych dla tej klasy z danego
przedmiotu na poziomie 1 wyniesie przykładowo 140, przy wartości tej widoczny będzie
wykrzyknik, będący informacją, że Uczniowie tej klasy mają z wybranego przedmiotu
zrealizowana rożną liczbę godzin. Po wybraniu widoku szczegółowego będzie można zobaczyd,
ile godzin konkretnie ma zrealizowany każdy Uczeo z tego oddziału. Wartośd 140 będzie średnią
wyciągniętą z liczby godzin zrealizowanych z danego przedmiotu przez wszystkich Uczniów tego
oddziału (jeśli zrealizowane godziny prezentowane są jako wartośd średnia) lub będzie to liczba
godzin Ucznia tego oddziału, który z danego przedmiotu ma ich zrealizowanych najwięcej (jeśli
zrealizowane godziny prezentowane są jako wartośd maksymalna).
INFORMACJA:
Podczas tworzenia statystyk, jeśli dla danego przedmiotu utworzony jest wyjątek, statystyka
bierze pod uwagę w pierwszej kolejności wyjątki, a następnie wartości ogólne.
Administrator w parametrach konfiguracyjnych ma możliwośd zadecydowania, czy
prezentowana w statystyce zrealizowana liczba godzin ma byd wyświetlana jako wartośd
średnia czy maksymalna.

- Wartośd maksymalna oznacza, że liczba zrealizowanych godzin dla oddziału będzie
prezentowana według Ucznia, który ma ich zrealizowanych najwięcej. Taka sytuacja może mied
miejsce, gdy np. któryś z Uczniów został przeniesiony z klasy, która zrealizowała więcej godzin z
danego przedmiotu niż aktualna klasa Ucznia.
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Czyli na przykład: większośd Uczniów klasy 1a zrealizowało 90 godzin matematyki, jednak jeden
z Uczniów, przeniesiony z klasy 1b, ma zrealizowanych 120 godzin. Jeśli Administrator
zdecyduje, że zrealizowana liczba godzin ma byd wyświetlana jako wartośd maksymalna, to
liczba godzin zrealizowanych prezentowana dla klasy 1a będzie wynosid 120 i jest to
prawidłowe zachowanie systemu.
-Wartośd średnia oznacza, że system - po tym jak policzy liczbę realizacji dodanych dla każdego
z Uczniów danego oddziału - wyciąga z nich średnią i to ona prezentowana jest jako liczba
godzin zrealizowanych w danym oddziale.
INFORMACJA:
Jeśli po przefiltrowaniu obok prezentowanego wyniku widoczny jest wykrzyknik, oznacza to, że
występują różnice w liczbie zrealizowanych godzin u jednego lub u większej liczby Uczniów, co
jest sytuacją zrozumiałą, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na przykład, Uczniowie zmieniają
klasy lub że częśd z nich realizuje dany przedmiot w trybie rozszerzonym. Wykrzyknik informuje,
że taka sytuacja ma miejsce dla danego przedmiotu, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że
dana statystyka naliczana jest błędnie.
Dziennik elektroniczny prowadzony jest na bieżący rok szkolny. W związku z tym, podczas
tworzenia statystki, dane o liczbie godzin zrealizowanych podczas poprzednich poziomów
nauczania na danym etapie pobierane są z archiwum. Dane z bieżącego roku szkolnego
natomiast obliczane są na podstawie realizacji odnotowanych dla danego oddziału w trakcie
obecnie trwającego roku szkolnego. Jeśli Administrator w parametrach konfiguracyjnych
Ramowego Planu Nauczania udzieli danemu Użytkownikowi prawa do edytowania danych
archiwalnych, w zakładce statystyki, po przefiltrowaniu konkretnego oddziału, nad tabelą z
liczbą godzin zaplanowanych/zrealizowanych dla danego poziomu, pojawi się przycisk Uzupełnij
brakujące dane. Wybierając go lub po prostu klikając dany wynik (wyniki edytowalne będą
zaznaczone na czerwono) możemy uzupełnid liczbę godzin, jeśli dane w archiwum są
niekompletne.
INFORMACJA:
Funkcja pobierania danych do modułu Ramowy Planu Nauczania funkcjonuje tylko dla danych
archiwizowanych począwszy od roku szkolnego 2012/2013. UWAGA!
Jeśli w tabeli z liczbą godzin pojawia się w kolumnie któregoś z poziomów informacja „b/d”,
oznacza to, że w systemie nie ma danych dotyczących realizacji programu na danym poziomie.
Sytuacja taka może się zdarzyd, jeśli szkoła korzysta z e-Dziennika pierwszy rok, a sprawdza
statystykę np. dla obecnej klasy drugiej. Jeśli Użytkownik ma uprawnienia do edytowania
danych archiwalnych, może uzupełnid liczbę godzin zrealizowanych w danej klasie w
poprzednim roku szkolnym (wybierając przycisk Uzupełnij brakujące dane lub po prostu klikając
dany wynik i wpisując odpowiedni wynik w pole, które się pojawi). Jeśli dane archiwalne nie
zostaną uzupełnione, statystki Ramowego Planu Nauczania będą pokazywały nieprawidłowe
wartości.
INFORMACJA:
Jeśli modyfikujemy lub uzupełniamy dane archiwalne i chcemy odnotowad, że rożni Uczniowie
mieli rożną liczbę godzin zrealizowanych z danego przedmiotu, możemy to zrobid klikając na
dany wynik, a następnie na funkcję Uzupełnij szczegółowo. Pojawi się okno z listą Uczniów, w
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którym można odnotowad liczbę zrealizowanych godzin dla każdego Ucznia oddzielnie.
UWAGA!
Dane z bieżącego roku szkolnego nie są danymi archiwalnymi, więc nie ma możliwości, by w
Ramowym Planie Nauczania edytowad je tak, jak dane dotyczące lat poprzednich. Aby uzupełnid
liczbę godzin zrealizowanych dla danego Ucznia/oddziału dla bieżącego roku szkolnego, należy
w zwykły sposób dodad realizację danemu oddziałowi lub Uczniowi z przydzielonym
nauczaniem indywidualnym, zaznaczając pole wyboru Lekcja realizowana w ramach minimum
podstawy programowej.
Każdy Nauczyciel ma domyślnie dostęp do swoich statystyk związanych z realizacją godzin
zaplanowanych w ramach Ramowego Planu Nauczania. Dodatkowo, szkolny Administrator
systemu może w ustawieniach konfiguracyjnych Ramowego Planu Nauczania dad wszystkim lub
tylko wybranym Nauczycielom dostęp do statystyk wszystkich oddziałów w szkole.
Wartości statystyczne Ramowego Planu Nauczania prezentowane są na 4 różne sposoby, w
zależności od wybranego trybu prezentowania wyników:
- Tryb zrealizowanych (zaplanowanych) prezentuje liczbę godzin zrealizowanych w podziale na
poziomy danego etapu nauczania. Obok liczby godzin zrealizowanych znajduję się w nawiasie,
liczba godzin zaplanowanych.
- Tryb zaplanowanych -/+ różnica pokazuje liczbę godzin zrealizowanych minus różnicę, jeśli
liczba zrealizowanych godzin jest mniejsza lub plus różnicę, jeśli liczba zrealizowanych godzin
jest większa niż planowana.
- Tryb zrealizowanych [procentowo] pokazuje liczbę godzin zrealizowanych na danym poziomie
nauczania, a obok w nawiasie kwadratowym procent, jaki stanowi liczba godzin zrealizowanych
w stosunku do liczby godzin zaplanowanych.
- Tryb procentowo prezentuje procent, jaki stanowi liczba godzin zrealizowanych w stosunku do
godzin zaplanowanych w podziale na poziomy danego etapu nauki szkolnej.

WYCIECZKI
Moduł ten służy do odnotowywania w systemie wycieczek/imprez organizowanych przez
szkołę. Można za jego pomocą odnotowad zarówno trwającą kilka godzin wycieczkę do teatru
lub filharmonii, wycieczkę lub imprezę szkolną trwającą cały dzieo, jak również wyjazdy
trwające kilka dni lub tygodni.
Możliwośd dodania wycieczki ma szkolny Administrator systemu, Dyrektor i Wychowawcy klas,
z tą różnicą, że Administrator i Dyrektor mogą edytowad wycieczki dodane przez dowolnego
Nauczyciela, natomiast Wychowawcy tylko te dodane przez siebie.
Moduł został skonstruowany w taki sposób, by informacje wprowadzane do niego w trakcie
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dodawania wycieczki pokrywały się z informacjami, jakie trzeba uzupełnid na tzw. „Karcie
Wycieczki”. Po wprowadzeniu wszystkich informacji i dodaniu wycieczki można z poziomu eDziennika wydrukowad uzupełnioną kartę wycieczki. Po kliknięciu w przycisk Wydruk karty
należy zaznaczyd elementy, które mają zostad umieszczone na wydruku. Jeżeli ilośd elementów
będzie zbyt duża, wydruk karty wycieczki nie będzie możliwy.

Planowanie wycieczki w dzienniku elektronicznym:
Dodawanie wycieczki odbywa się na zasadzie uzupełniania informacji w kilku etapach. Jako
pierwsze należy uzupełnid ogólne informacje, takie jak termin, cel wycieczki itd.

W następnym kroku należy dodad Uczestników wycieczki. Do wycieczki można dodad 3 rodzaje
Uczestników: Kierownika, Opiekunów i Uczestników wycieczki.
INFORMACJA:
Jako Kierownika/Opiekuna można dodad tylko Użytkownika zdefiniowanego jako Nauczyciel i
Użytkownika spoza systemu. Nie można dodad Ucznia jako Kierownika/Opiekuna.
Do listy Uczestników wycieczki można dodad również Uczestnika, którzy nie posiada konta w eDzienniku. Aby to zrobid, należy podczas tworzenia listy Uczestników wycieczki wybrad zakładkę
„Uczestnik spoza systemu”, uzupełnid wymagane informację i dodad go jako Kierownika,
Opiekuna lub Uczestnika wycieczki.
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Następne punkty dodawania wycieczki odbywają się kolejno w zakładkach Harmonogram,
Odwołanie zajęd, Frekwencja i powinny zostad uzupełnione przez osobę wprowadzającą
informację o wycieczce w systemie. Ponadto, Wychowawca klasy ma możliwośd uzupełnienia
frekwencji swoich Uczniów podczas wycieczki.
Odwołanie zajęd w module spowoduje przesłanie odpowiedniego powiadomienia do
Nauczyciela, którego zajęcia zostały odwołane.
Dodawanie harmonogramu wycieczki, odwoływanie zajęd i sprawdzanie frekwencji odbywa się
w kilku rożnych wariantach w zależności od tego, z jakim rodzajem wycieczki mamy do
czynienia.
Przypadek 1: Wycieczka do filharmonii odbywająca się w ramach lekcji muzyki, wszyscy
Uczniowie idą na wycieczkę.
Klasa (lub kilka klas) wybiera się na 4 ostatnich lekcjach na wycieczkę do filharmonii, cztery
pierwsze lekcje odbywają się normalnie. Nauczyciel chce odnotowad realizacje na wycieczce,
jednak realizacje te mają byd dodane z innych przedmiotów niż te, które klasy mają w tym dniu
w planie lekcji.
Aby odnotowad taką sytuację prawidłowo, wybieramy zakładkę „Harmonogram”, a następnie
„Dodaj punkt harmonogramu”. Po wpisani podstawowych informacji typu data i miejscowośd,
klikamy przycisk „Dodaj”, a następnie wybieramy nr lekcji i zajęcia, z jakich ma byd odnotowana
dana realizacja i wpisujemy temat. Jeśli chcemy, by realizacja ta liczyła się do godzin
zrealizowanych w Ramowym Planie Nauczania, należy zaznaczyd pole wyboru „Czy w ramach
RPN”.
INFORMACJA:
Jeśli chcemy, by realizacje odnotowane na wycieczce zostały dodane jako realizacje z
przedmiotów odbywających się tego dnia według planu lekcji, dodając punkt Harmonogramu,
wybieramy przycisk „Dodaj z planu” i uzupełniamy tematy lekcji dla zajęd, w trakcie których
odbywa się wycieczka.
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UWAGA!
Realizacje dodane na wycieczkach będą widoczne w „Realizacji programu”, jednak nie będzie
można ich tam edytowad.
Nawet jeśli na wycieczce odnotowane zostają realizacje, to zajęcia te fizycznie nie odbywają się
w szkole, dlatego należy je odwoład. W przypadku, kiedy częśd zajęd odbywa się według planu, a
na części zaplanowana jest wycieczka/impreza, odwołujemy tylko te, na których ma odbyd się
wycieczka.
INFORMACJA:
Zajęcia należy odwoład podczas dodawania wycieczki, wybierając w module Wycieczki zakładkę
„Odwołanie zajęd” i zaznaczając pole wyboru przy nazwie zajęd, które chcemy odwoład, a
następnie wybierając „Zapisz i przejdź dalej”.

Na podobnej zasadzie funkcjonuje dodawanie Uczniom frekwencji. Na lekcjach, które odbywają
się w szkole, należy odnotowad im obecnośd w jeden ze standardowych, dostępnych w eDzienniku sposobów, a na lekcjach, na których zaplanowane jest wyjście, należy odnotowad
Uczestnikom wycieczki frekwencje w module Wycieczki/Imprezy.
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UWAGA!
Jeśli za pomocą modułu wycieczki odwołaliśmy zajęcia z planu lekcji, nie należy odnotowywad
na tych zajęciach realizacji inaczej niż poprzez moduł Wycieczki/Imprezy, gdyż realizacje
odnotowane w inny sposób będą potraktowane w kontroli realizacji jako nadmiarowe.
Przypadek 2: Kilka klas jedzie na zieloną szkołę, zajęcia dla tych klas zostają w szkole
odwołane, częśd Uczniów pozostaje w szkole i zostają przydzieleni do innych klas.
W takim przypadku postępujemy w bardzo podobny sposób jak w opisywanym poprzednio, z tą
różnicą, że odwołujemy wszystkie zajęcia dodane w planie lekcji na okres wyjazdu. Możemy na
zielonej szkole odnotowad realizację zajęd, jakie klasa ma dodane w planie lekcji albo
odnotowad realizacje z innych zajęd. W zależności od tego, co chcemy zrobid, dodając punkt
harmonogramu, wybieramy odpowiednio przycisk „Dodaj” lub „Dodaj z planu”.
INFORMACJA:
Jeśli na wycieczce realizowane będą zajęcia z planu, które mają podpięty rozkład materiału
nauczania, po wybraniu przycisku „Dodaj” lub ”Dodaj z planu” podczas dodawania punktu
harmonogramu wycieczki będzie można na tych zajęciach wpisad dowolny temat lub wybrad
temat z rozkładu materiału nauczania, klikając w przycisk „Zaproponuj”.

UWAGA!
Wszyscy Uczniowie klas, które mają zaplanowaną wycieczkę, niezależnie od tego, czy będą w
niej uczestniczyd, czy nie, muszą mied odnotowaną frekwencję. Dla Uczestników wycieczki
frekwencję odnotowujemy tylko w module Wycieczki. Nawet jeśli zajęcia zostają odwołane,
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gdyż większośd klasy jedzie na wycieczkę, a pozostali w szkole Uczniowie zostają dołączeni do
innych klas, tym Uczniom, którzy pozostają w szkole, należy bezwzględnie dodad frekwencję z
tych lekcji, jakie mieliby oni normalnie według planu, nie dodając jednocześnie realizacji. W
przeciwnym wypadku powstaną braki we frekwencji. Dla Uczniów, którzy pozostali w szkole,
frekwencję powinien odnotowad Wychowawca danej klasy bądź szkolny Administrator,
korzystając z widoku "Wykaz uczęszczania".
Przykładowo: Większośd klasy 2b wyjeżdża na pięciodniową zieloną szkołę, w szkole zostają 4
osoby. Zajęcia klasy 2b zostają odwołane. Osoby, które pozostały w szkole, zostają na czas
wycieczki przydzielone do klasy 2a i będą uczęszczad na zajęcia według planu tej klasy.
Uczniowie klasy 2b, którzy pojechali na wycieczkę, powinni mied odnotowaną frekwencję w
module Wycieczki. Uczniowie klasy 2b, którzy pozostali w szkole, pomimo tego, że chodzą na
zajęcia z klasą 2a, w e-Dzienniku powinni mied odnotowaną frekwencję na zajęciach, jakie w
tych dniach miałaby według planu klasa 2b. Należy na tych zajęciach odnotowad Uczniom klasy
2b, którzy pozostali w szkole, tylko frekwencję! Nie należy dodawad realizacji, ponieważ zajęcia
w tych dniach zostały odwołane w module Wycieczki i realizacje dodane inaczej niż przez ten
moduł system potraktuje jako nadmiarowe. Frekwencje te powinien odnotowad Wychowawca
danej klasy bądź szkolny Administrator, korzystając z widoku "Wykaz uczęszczania".
Przypadek 3: Całodniowy wyjazd na zawody sportowe. Jedzie tylko częśd Uczniów, zajęcia w
szkole odbywają się zgodnie z planem.
W przypadku, gdy na planowaną wycieczkę/imprezę wybiera się tylko częśd Uczniów danych
klas i zajęcia w szkole, pomimo ich nieobecności, będą odbywały się według planu, e-Dziennik
daje nam również możliwośd dodania realizacji na wycieczce, nawet jeśli zajęcia z planu lekcji
nie zostały odwołane. Nauczyciel może, dodając punkt harmonogramu wycieczki w jeden z
dostępnych sposobów („Dodaj lub „Dodaj z planu”), odnotowad realizacje zaznaczając lub nie
pole wyboru „Czy w ramach RPN”. Nawet jeśli realizacje odnotowane na wycieczce pokrywad
się będą z realizacjami dodanymi z zajęd, które zgodnie z planem odbywad się będą w szkole w
tym samym czasie, system nie będzie wykazywał nadmiarów w kontroli realizacji. W widoku
tygodniowym klasy, w kolumnie „Zajęcia wykonane” widoczne będą obie dodane realizacje.
Frekwencję Uczniom, którzy pozostali w szkole, należy odnotowad w jeden ze standardowych
dostępnych w systemie sposobów. Natomiast tym Uczniom, którzy dodani są jako Uczestnicy
wycieczki, frekwencję należy odnotowad w module Wycieczki.
UWAGA!
Jeśli zajęcia nie zostały odwołane, należy bezwzględnie dodad realizację w standardowy sposób
(nie poprzez moduł Wycieczki/Imprezy). Jeśli realizacja nie zostanie odnotowana, system
wykaże braki w kontroli realizacji.
Przypadek 4: Cała klasa wychodzi na kilka godzin do kina, zajęcia zostają odwołane.
Jeśli chcemy odnotowad wycieczkę do kina, ale nie chcemy, by realizacja ta liczona była do
Ramowego Planu Nauczania, należy - dodając punkt harmonogramu - uzupełnid podstawowe
informacje, a następnie użyd przycisku „Dodaj” lub „Dodaj z planu” na zajęciach, na których
odbywa się wycieczka, a jako temat zajęd wpisad np. „Wyjście klasy do kina” i nie zaznaczad pola
wyboru „Czy w ramach RPN?”. W kolejnym kroku należy odwoład zajęcia, na których odbywa
się wycieczka i odnotowad uczestnikom frekwencję tylko w module Wycieczki. Nie należy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodawad na tych godzinach żadnych frekwencji i realizacji w standardowy sposób.
INFORMACJA:
Planując wycieczkę, zajęcia należy odwoład tylko wtedy, gdy nie odbywają się one w szkole,
nawet dla kilku Uczniów, którzy nie pojechali na wycieczkę.

MULTIKONTO
W e-Dzienniku istnieje możliwośd powiązania ze sobą kilku kont. Funkcja ta może byd
przydatna, gdy np. Rodzic ma dwójkę Dzieci, i każde z nich posiada konto w e-Dzienniku, lub gdy
któryś z Pracowników szkoły, jest jednocześnie Administratorem i Nauczycielem. W takim
wypadku, by nie było potrzeby przelogowywania się z konta na konto, można stworzyd
powiązanie kont.

INFORMACJA
Istnieje możliwośd powiązania ze sobą dwóch lub większej ilości kont.
Aby powiązad ze sobą konta, należy w pierwszej kolejności zalogowad się na to konto, które ma
byd kontem głównym (do niego będą przyporządkowane pozostałe konta) . Najlepiej jest do
tego celu wykorzystad to konto, na które logujemy się najczęściej. Po zalogowaniu się należy
wybrad pozycję Ustawienia→ Konfiguracja → Parametry Konta i w tabeli Łączenie kont należy
wpisad nazwę konta głównego, nadrzędnego w stosunku do wszystkich kont jakie zostaną z nim
powiązane.

Po wpisaniu nazwy konta głównego i kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się tabela, w której
tworzymy powiązanie. Podajemy hasło konta, na którym jesteśmy obecnie zalogowani (konta
głównego), a następnie nazwę konta, które chcemy powiązad z kontem głównym.
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Nazwa ta będzie wyświetlana na liście rozwijalnej (po utworzeniu powiązania, lista ta pojawi się
w prawym górnym rogu) pozwalającej przełączad się pomiędzy kontami.

Należy również podad login i hasło do konta, dla którego tworzymy powiązanie.
UWAGA!
W przypadku gdy zostało utworzone konto główne (konto A) i powiązane z nim konto (konto B),
jeśli chcemy utworzyd kolejne powiązanie (konto C), to zawsze tworzymy je na koncie głównym
(konto A) a nie na koncie powiązanym (konto B). Powiedzmy, że mamy konto A, które jest
kontem Dyrektora, powiązane z nim jest konto nauczyciela (konto B), ale chcemy jeszcze dodad
konto pedagoga (konto C). W takim wypadku zawsze dodajemy powiązanie na koncie głównym
(w tym wypadku Dyrektora) a nie na koncie powiązanym.
INFORMACJA
Jeśli któreś z kont jest powiązane z kontem głównych, ale chcemy powiązanie to usunąd, można
to zrobid zarówno w konfiguracji konta głównego, jak i konta powiązanego.
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Po utworzeniu połączenia kont, można będzie będąc zalogowanym na jednym koncie przełączyd
się na inne, powiązane konto bez potrzeby logowania. Jedyna sytuacją, kiedy podczas
przełączania się pomiędzy kontami system będzie prosił o podanie hasła, to jeśli z konta o
mniejszych uprawnieniach będziemy chcieli przełączyd się na konto szkolnego Administratora.
Przykładowo, mamy utworzone powiązanie: konto łowne- konto Dyrektora i powiązane z nim
konto administratora. Jeśli zalogujemy się jako Administrator i przełączymy na konto Dyrektora,
system nie będzie wymagał dodatkowo podania hasła. Natomiast, jeśli zalogowani będziemy na
koncie Dyrektora, to przy próbę przełączania się na konto Administratora e-Dziennik za każdym
razem poprosi o podanie hasła do konta Administratora. Rozwiązanie takie zostało zastosowane
ze względów bezpieczeostwa, na wypadek gdyby na przykład ktoś niepowołany, kto nieprawnie
pozyskał dane do logowania na konto Dyrektora, nie miał jednocześnie dostępu do konta
Administratora. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku powiązania Administrator Nauczyciel, czy Administrator- Pedagog lub Sekretariat.
INFORMACJA
Może się zdarzyd, że podczas przełączania się pomiędzy kontami system poprosi nas o zmianę
hasła na którymś z kont. Jest to związane z funkcją okresowej zmiany hasła, które w zależności
od uprawnieo jest wymuszane na każdym z Użytkowników, ze względów bezpieczeostwa. Jeśli
zmienimy hasło w momencie gdy system poprosi o to podczas przełączania się między kontami,
to hasło zmienione w tym miejscu, zostanie jednocześnie zmienione we wszystkich miejscach w
systemie, w których figuruje.
UWAGA!
Tworzenie kont jest ograniczone ze względu na rodzaj Użytkownika. Oznacza to, że konto
dowolnego Pracownika szkoły można powiązad z innym kontem Pracownika tej samej szkoły, a
konto Rodzica tylko z innym kontem Rodzica. Nie ma możliwości stworzenie powiązania np.
Nauczyciel – Rodzic. Rozwiązanie takie zastosowane zostało ze względów bezpieczeostwa.
Rodzice mogą tworzyd powiązania z kontem Rodzica z innej szkoły. Znajduje to zastosowanie,
gdy np. dany Rodzic ma dwoje Dzieci, każde z nich chodzi do innej szkoły, a obie te szkoły
korzystają z e-Dziennika LIBRUS. Natomiast w przypadku Pracowników szkoły powiązania
tworzyd można tylko w obrębie jednej placówki. W przypadku gdy dany Nauczyciel uczy w
dwóch szkołach, i każda z nich korzysta z e-Dziennika nie może on powiązad ze sobą tych dwóch
kont. Rozwiązanie takie również dyktowane jest względami bezpieczeostwa, na wypadek, gdyby
ktoś nieuprawniony poznał dane do logowania na jedno konto i konto takie byłoby powiązane z
kontem np. Nauczyciela innej szkoły, osoba ta miałaby jednoczesny dostęp do baz danych
dwóch placówek.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
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E-Dziennik jest systemem przystosowanym do obsługi szkół dla dorosłych, kształcących
zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Funkcje związane z nauczaniem osób dorosłych
oparte są na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wzorowane są na tradycyjnym
dzienniku zajęd dla osób dorosłych.
Widok Jednostki
Aby uzyskad dostęp do funkcji dotyczących kształcenia osób dorosłych, należy utworzyd w
systemie nową jednostkę i w pozycji Kategoria uczniów wybrad z listy rozwijanej Dorośli.
Należy ponadto wskazad tryb nauki realizowany w jednostce:



dzienny/wieczorowy/eksternistyczny/na odległośd/stacjonarny,
zaoczny.

Wybór trybu nauki wpływa na szereg funkcji w e-Dzienniku, m.in. kategorie przyznawanych
ocen.
Widok Oceny – zarządzaj
Dodawanie ocen w widoku Oceny – zarządzaj przebiega podobnie jak w szkołach dla dzieci i
młodzieży. Wprowadzone zostały jednak nowe kategorie ocen, dostosowane do wymogów
szkół dla dorosłych. Kategorie te są uzależnione od trybu nauki.

Dla szkół kształcących w trybie dziennym/wieczorowym/eksternistycznym/na
odległośd/stacjonarnym przewidziano następujące kategorie:








ocena zaliczeniowa,
ocena z pracy kontrolnej (wraz z możliwością poprawienia oceny),
ocena z pisemnego egzaminu semestralnego,
ocena z ustnego egzaminu semestralnego,
ocena semestralna,
ocena z pisemnego egzaminu poprawkowego,
ocena z ustnego egzaminu poprawkowego,
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oraz dodatkowo standardowe kategorie:







ocena z aktywności,
ocena z kartkówki,
ocena z odpowiedzi ustnej,
ocena ze sprawdziany,
ocena z zadania,
ocena inna.

Ponadto, dla tego trybu nauki nauczyciele mogą utworzyd w systemie własne kategorie ocen.
Dla szkół kształcących w trybie zaocznym przewidziano następujące kategorie:










ocena z pracy kontrolnej (wraz z możliwością poprawienia oceny),
ocena z ustnego egzaminu semestralnego,
ocena z ustnego egzaminu poprawkowego,
ocena z ustnego egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena z pisemnego egzaminu semestralnego,
ocena z pisemnego egzaminu poprawkowego,
ocena z pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena ostateczna z egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena semestralna.

Wszystkie kategorie charakterystyczne dla szkół dla dorosłych będą wyświetlane w
indywidualnych kolumnach w tabeli zawierającej oceny.
Aby wyświetlid oceny z poprzedniego semestru (tylko jeśli aktualny semestr to wiosenny),
należy wybrad z górnego menu pozycję Poprzedni semestr. Podobna funkcjonalnośd znajduje się
w widoku Oceny – przeglądaj.
Nauczyciel uczący danego przedmiotu w trybie zaocznym może ponadto uzupełnid szczegółowe
informacje dotyczące programu nauczania klikając na zmieo obok dowolnej pozycji nad tabelą
ocen:






nazwa programu,
nr programu,
podręcznik,
materiały pomocnicze,
liczba godzin konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Po wybraniu z menu Inne opcje pozycji Uwagi, nauczyciel może odnotowad dodatkowe
informacje dotyczące każdego słuchacza. Zostaną one wyświetlone w głównej tabeli
zawierającej oceny.
Widok Frekwencja – zarządzaj
Jako że szkoły dla dorosłych realizują program zarówno w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym, w systemie uwzględniono możliwośd odnotowania frekwencji w soboty oraz
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niedziele. Dni te będą wyświetlane w widoku Wykaz uczęszczania tylko jeśli w planie lekcji
widnieją zajęcia zaplanowane na te dni lub została w nich odnotowana frekwencja dowolnego
ucznia z klasy.
Aby wyświetlid frekwencje z poprzedniego semestru (tylko jeśli aktualny semestr to wiosenny),
należy wybrad z górnego menu pozycję Poprzedni semestr.
Nowy wygląd tabeli frekwencji w Wykazie uczęszczania wraz z możliwością wyświetlenia
informacji z poprzedniego semestru został zamieszczony również w widoku Frekwencja –
przeglądaj.
Widok Realizacja programu
W widoku dodawania realizacji programu (dostępnym zarówno z poziomu Interfejsu
lekcyjnego, jak i widoku Realizacja programu) należy dodatkowo uzupełnid dwa pola:



rodzaj zajęd – możliwośd wyboru konsultacji indywidualnych lub zbiorowych,
rodzaj dnia – wybór pomiędzy dniem roboczym, a świętem, pole automatycznie
uzupełniane przez system na podstawie dnia tygodnia oraz dni wolnych, określonych w
konfiguracji systemu, w widoku Dni wolne.

Jeżeli aktualnym semestrem jest semestr wiosenny, to na stronie głównej widoku Realizacja
programu możliwe jest wyświetlenie realizacji z semestru jesiennego, wybierając opcję
Poprzedni semestr widoczną pod listą dostępnych klas.
Widok Kontrola realizacji
Ponieważ w szkołach dla dorosłych kształcenie odbywa się w trybie semestralnym, a nie
rocznym, to widok Kontrola realizacji uwzględnia dane jedynie za obecny semestr.
Widok Klasy
Dodając w systemie nową klasę, do której przypisani będą dorośli słuchacze, należy wprowadzid
odpowiednie daty rozpoczęcia i zakooczenia semestru. Dodając klasę należy wprowadzid daty
tylko pierwszego semestru. Daty rozpoczęcia i zakooczenia drugiego semestru należy
wprowadzid po wykonaniu promocji i utworzeniu nowych klas w semestrze wiosennym.
Dodając klasę należy również wybrad aktualny semestr (jesienny lub wiosenny).
Daty rozpoczęcia i zakooczenia semestru można również wprowadzid po wybraniu z górnego
menu Ustawienia → Konfiguracja → Inne opcje → Daty roku szkolnego.
Widok Wirtualne klasy
Dodana w semestrze jesiennym wirtualna klasa zostanie podczas wykonywania promocji
słuchaczy zarchiwizowana. Aby uzyskad do niej dostęp w semestrze wiosennym należy przejśd
do widoku Wirtualne klasy i wybrad z menu Poprzedni semestr, co spowoduje wyświetlenie klas
wirtualnych tylko z semestru jesiennego.
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Po wykonaniu promocji na zakooczenie semestru jesiennego należy ponownie dodad wszystkie
klasy wirtualne.
Widok Plan lekcji
W widoku planu lekcji uwzględniono potrzebę wyświetlania sobót i niedziel. Dni te pojawią się
jednak dopiero po wprowadzeniu w nich jakichkolwiek zajęd. Aby to uczynid, należy z menu
Rodzaj widoku wybrad pozycję Przekrojowo, a następnie dodad zaplanowane lekcje.
Dla szkół dla dorosłych plan lekcji zawiera listę zajęd zaplanowaną tylko na bieżący semestr.
Widok Promocja słuchaczy
Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do szkoły kształcącej dzieci i młodzież jest proces
promocji słuchaczy, który należy wykonywad po każdym zakooczonym semestrze, a nie, jak w
tradycyjnych szkołach, po zakooczeniu roku szkolnego.
W szkołach dla dorosłych przewidziane zostały dwa semestry, określane jako jesienny oraz
wiosenny. Do przeprowadzenia promocji w takich jednostkach należy wykorzystad widok
Promocja słuchaczy dostępny w menu Narzędzia.
UWAGA
Podczas wykonywania promocji wraz z koocem semestru jesiennego wszystkie przydziały
lekcji są usuwane i należy utworzyd je ponownie.
Mimo to, oceny oraz informacje o frekwencji słuchaczy pozostają zapisane w systemie i w
każdym momencie można uzyskad do nich dostęp. Dlatego też podczas wykonywania promocji
na koniec semestru jesiennego nie ma potrzeby usuwania ocen i frekwencji słuchaczy. Wymóg
taki istnieje jednak podczas promocji słuchaczy wraz z koocem semestru wiosennego,
dokonywanej po sierpniowej przerwie technicznej. Przy dokonywaniu promocji dane dotyczące
wprowadzonych w systemie klas wirtualnych przenoszone są do archiwum i należy je również
uzupełnid w nowym semestrze.
UWAGA
Proces promocji słuchaczy z semestru jesiennego do wiosennego jest nieodwracalny i nie ma
możliwości przywrócenia stanu poprzedniego.
Eksport dziennika do XML
E-dziennik umożliwia eksport danych do formatu XML zgodnego z tradycyjnym dziennikiem
zajęd szkoły zaocznej, którego wzór zamieszczony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002r. (Dz.U.nr 23/2002) wraz z późniejszymi zmianami.
W oknie eksportu możliwe jest wygenerowanie dziennika z poprzedniego semestru, klikając na
przycisk Poprzedni semestr znajdujący się pod listą wszystkich klas w szkole.
W przypadku szkół dla dorosłych, eksport dziennika zawiera informacje tylko o bieżącym
semestrze. W każdym roku szkolnym należy zatem wykonad dwa osobne eksporty – za semestr
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jesienny i wiosenny.
Nowa statystyka Zestawienie ocen za semestr
Tabelaryczne Zestawienie ocen za określony semestr dostępne jest w widoku Statystyki główne.
Nauczyciel może odnotowad w nim informacje o decyzji w sprawie egzaminów poprawkowych
lub też inne uwagi dotyczące słuchaczy.
Po zakooczeniu semestru, wychowawca powinien również uzupełnid pola dotyczące ilości
słuchaczy promowanych oraz wyznaczonych do egzaminu poprawkowego.
Indywidualne dzwonki dla jednostki
Jeżeli w szkole została dodana przynajmniej jedna szkoła dla dorosłych działająca w trybie
zaocznym, to w widoku Ustawienia → Konfiguracja → Inne opcje → Dzwonki możliwe będzie
wprowadzenie indywidualnych godzin dzwonków dla poszczególnych jednostek. Aby to uczynid,
należy wybrad z menu pozycję Skonfiguruj dla jednostek, a następnie na liście rozwijanej
zaznaczyd wybraną jednostkę i wprowadzid odpowiednie godziny dzwonków.
Widok edycji danych ucznia
Widok edycji danych ucznia w przypadku słuchaczy szkół dla dorosłych został wzbogacony o
wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pola:




Adres miejsca pracy,
Uwagi – informacja o powtarzaniu semestru lub warunkowym przyjęciu do szkoły,
Data skreślenia.

W widoku edycji danych ucznia można również odnotowad wyniki sprawdzianu i egzaminu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z bloku przedmiotów humanistycznych oraz matematycznoprzyrodniczych.

IMPORT DANYCH Z INNYCH PROGRAMÓW
E-Dziennik oferuje możliwośd importu danych z trzech programów komputerowych:




Plan Lekcji firmy aSc,
iArkusz firmy Progman,
Arkusz Organizacyjny w Oświacie (PABS) firmy Krakfin.

aSc Plan Lekcji
E-Dziennik umożliwia import planu lekcji i danych z nim związanych z programu aSc Plan Lekcji.
Aby zaimportowad dane z programu Plan lekcji należy z menu Narzędzia wybrad pozycję
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Importy, a następnie Import planu lekcji.
UWAGA!
Aby dokonad importu danych z programu aSc Plan Lekcji, należy w pierwszej kolejności
wyeksportowad plik z programu Plan Lekcji.
Możliwe jest zaimportowanie do dziennika elektronicznego tylko tych plików, które zostały
wyeksportowane z programu Plan Lekcji z użyciem funkcji aSc Timetables 2012 XML.
Import dostępny jest w formie kreatora składającego się z dziesięciu kolejnych kroków. Kreator
ten służy do importowania planu lekcji przygotowanego w programie aSc Plan Lekcji. Pozwala
on również w prosty sposób dodad następujące dane:







dzwonki,
nauczyciele,
klasy,
przedmioty,
przydziały,
grupy oraz łączenia międzyoddziałowe.

Import można w dowolnym momencie przerwad nie wprowadzając żadnych zmian do systemu.
Zmiany zostaną wprowadzone dopiero w kroku oznaczonym jako Zapisz.
Przerwany import można w każdej chwili wznowid i kontynuowad od ostatnio wybranego etapu.
Wystarczy podczas importu nie naciskając przycisku Anuluj przejśd do dowolnego, innego
widoku systemu, lub zamknąd przeglądarkę. Po powrocie do widoku importu planu, system
zapyta czy dokooczyd przerwany import, czy też rozpocząd nowy. Mechanizm ten zadziała
również w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia przeglądarki lub awarii prądu.
INFORMACJA
Aby usprawnid pracę z kreatorem najlepiej nazywad obiekty w planie tak, jak obiekty w
dzienniku elektronicznym. Dzięki temu kreator będzie w stanie dokonad domyślnych wyborów.
UWAGA
Import nie obsługuje seminariów.
INFORMACJA
Jeżeli w importowanym planie lekcji znajdują się zajęcia blokowe kształcenia zintegrowanego,
należy przed importem włączyd blokowy tryb realizacji lekcji opisowych w celu dodania
przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. Aby to zrobid, należy na koncie Administratora wybrad
(import danych z programów iArkusz firmy Progman oraz Arkusz Organizacyjny w Oświacie
PABS firmy Krakfin przeprowadzany jest w analogiczny sposób):




Ustawienia -> Konfiguracja -> Inne opcje -> Ocena opisowa -> przycisk Włącz,
następnie w pozycji Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych należy użyd przycisku
Włącz,
należy włączyd ocenę opisową u Wychowawców klas 1-3 szkoły podstawowej. Można to
uczynid na dwa sposoby:
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o

o

na koncie Administratora, wybierając Ustawienia -> Konfiguracja -> Inne opcje ->
Ocena opisowa -> przycisk Włącz obok nazwiska Nauczyciela na dole strony,
lub
na koncie Wychowawcy, wybierając Ustawienia -> Konfiguracja -> Inne opcje ->
Ocena opisowa -> przycisk Włącz w polu Ocena opisowa - kształcenie
zintegrowane.

Następnie należy przeprowadzid import planu lekcji.

Po przejściu pierwszego, wstępnego kroku, w kroku 2 importu planu lekcji konieczne jest
wskazanie lokalizacji pliku z danymi z programu Plan lekcji - aSc Timetables. Odbywa się to
poprzez kliknięcie w przycisk Wybierz plik.
W tymże kroku należy również wprowadzid datę obowiązywania nowego planu. Dotychczasowy
plan wszystkich klas w e-Dzienniku zostanie ograniczony do dnia poprzedzającego wskazaną w
tym kroku datę, a od dnia następnego będzie obowiązywał nowy, zaimportowany plan.
Podczas następnych kroków dodaje się kolejno:






dzwonki,
nauczycieli,
klasy,
przedmioty,
grupy i łączenia.

W kolejnych krokach powyższe dane można powiązad z danymi już istniejącymi w e-Dzienniku.
Jeżeli w planie lekcji znajdują się nowe wpisy, np. Nauczyciele czy przedmioty, to należy dodad
je w odpowiednim kroku.
W kroku ostatnim dokonuje się zapisu danych dodanych podczas importu:




aby importowad kompletny plan, razem z danymi wprowadzonymi podczas importu
(dzwonki, nauczyciele, klasy, przedmioty, grupy i łączenia, przydziały, lekcje), należy
wybrad opcję dane i plan,
aby importowad tylko dane wprowadzone podczas importu (dzwonki, nauczycieli, klasy,
przedmioty, grupy i łączenia, przydziały, lekcje), należy wybrad opcję tylko dane.

UWAGA!
Zmiany w planie lekcji szkoły zostaną zapisane dopiero po kliknięciu w przycisk Zapisz. Po
wykonaniu tej czynności nie będzie możliwości cofnięcia wprowadzonych zmian.

iArkusz Progman
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Program iArkusz firmy Progman umożliwia eksport danych do pliku XML, który można
wykorzystad do zaimportowania danych w systemie e-Dziennik.
Eksport danych z programu iArkusz
W celu wyeksportowania danych do pliku XML należy w programie iArkusz przejśd do katalogu
Dane szkoły/placówki, wybrad kartotekę Arkusze i wskazad wybrany arkusz, a następnie z listy
przycisków funkcyjnych Import/Eksport wybrad pozycję Eksport do Planu Lekcji/e-Dziennika
Librus. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml, który należy zapisad na dysku, na przykład
na Pulpicie.

Po wykonaniu eksportu, w pliku zapisane zostaną następujące dane:




przedmioty,
nauczyciele (imię, nazwisko, nauczane przedmioty, liczba godzin zajęd danego
przedmiotu),
klasy (lekcje całych klas wraz z lekcjami klas dzielonych na grupy).

Import danych w e-Dzienniku
Aby zaimportowad uprzednio wyeksportowane dane należy wybrad z górnego menu Narzędzia
pozycję Importy, a następnie w nowym oknie pozycję Import planu lekcji.
Import dostępny jest w formie kreatora składającego się z dziesięciu kolejnych kroków.
Przerwany import można w każdej chwili wznowid i kontynuowad od ostatnio wybranego etapu.
Wystarczy podczas importu nie naciskając przycisku Anuluj przejśd do dowolnego, innego
widoku systemu, lub zamknąd przeglądarkę. Po powrocie do widoku importu planu, system
zapyta czy dokooczyd przerwany import, czy też rozpocząd nowy. Mechanizm ten zadziała
również w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia przeglądarki lub awarii prądu.
Po przejściu pierwszego, wstępnego kroku, w kroku 2 importu planu lekcji konieczne jest
wskazanie lokalizacji pliku z danymi z programu iArkusz. Odbywa się to poprzez kliknięcie w
przycisk Wybierz plik. W kroku ostatnim dokonuje się zapisu danych dodanych podczas importu.
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KONTO DYREKTORA/NAUCZYCIELA
BEZPIECZEOSTWO
Podstawowe zabezpieczenia e-Dziennika, z którymi spotka się każdy Użytkownik to:


Okresowa zmiana hasła.
UWAGA!
Hasło musi składad się z co najmniej 8 znaków, zawierad 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 byd 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 kooca.


Cała komunikacja realizowana jest za pomocą kanału szyfrowanego.



Wybrane grupy Użytkowników mogą korzystad z dodatkowej, biometrycznej metody
uwierzytelniania KeyStroke.

MENU GŁÓWNE

- Pozycja Oceny otwiera widok z ocenami rozróżnionymi według klas i przedmiotów.
Można tutaj dodawad, edytowad i usuwad oceny.
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- Pozycja Nieobecności otwiera widok z nieobecnościami. Można tutaj dodawad,
edytowad, usuwad i usprawiedliwiad nieobecności.

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

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

- Pozycja Terminarz pozwala na dostęp do terminarza.

- Pozycja Konfiguracja pozwala m.in. wprowadzid nowe hasło dostępu lub zmienid
dane Użytkownika oraz w przypadku Administratora wprowadzid szereg ustawieo związanych z
funkcjonowaniem szkoły.

- Pozycja e-ListaPodręczników pozwala na dostęp do moduły pozwalającego stworzyd
i opublikowad listę podręczników szkolnych.

- 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).
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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 możliwośd
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.

Zmiana w wersji 5.6: ocena znakowa
Jeżeli Administrator włączył taką funkcję w konfiguracji szkoły, to podczas dodawania oceny,
Nauczyciel może usunąd ocenę wybraną w polu Ocena i wpisad samodzielnie nową ocenę
znakową, zawierającą maksymalnie dwa znaki i nie będącą uwzględnianą w statystykach.
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 skontaktowad ze szkolnym Administratorem.
Inne opcje → Konwertuj plusy/minusy:
Za pomocą tej funkcji można konwertowad dodane Uczniom plusy/minusy na oceny. Po
wybraniu pozycji Konwertuj plusy/minusy w pierwszym kroku, należy wskazad, dla których
Uczniów ma byd przeprowadzony proces konwersji, zaznaczając pole wyboru przy nazwisku
Ucznia. Użytkownik definiuje dla których Uczniów ma zostad przeprowadzona operacja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

konwersji.
W następnym kroku należy wybrad rodzaj konwersji (tylko plusy, tylko minusy, redukcja plusów
i minusów). Zarówno plusy jak i minusy mogą byd wystawiane z rożnymi kategoriami (np.
aktywnośd czy zadanie domowe). Podczas konwertowania plusów/minusów, można ustalid, że
na ocenę konwertowane są np. tylko plusy wystawione z kategoria aktywnośd, lub zaznaczyd
wszystkie kategorie. Następnie należy wybrad liczbę plusów, jakie chce się zmienid na ocenę i
ustalid, czy są to plusy z pierwszego czy z drugiego okresu. Po wykonaniu tych czynnośd, należy
wybrad ocenę na jaką chce się zmienid plusy/minusy, kategorie oceny, i datę z jaką ma ona byd
wstawiona.

Przykład opisujący sposób działania konwersji:
1. Uczeo klasy 1A posiada pięd plusów. Nauczyciel wybiera pierwszą metodę konwersji
Konwertuj tylko plusy. Definiuje warunek, który mówi, że pięd 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. Uczeo klasy 1A posiada pięd 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 byd wykorzystane przy kolejnych konwersjach.
3. Uczeo klasy 1A posiada pięd 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
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Ucznia klasy 1A.
Dodaj oceny seryjnie
Funkcja ta pozwala na seryjne dodawani ocen - dzięki temu można jednocześnie wystawid
oceny z danego przedmiotu wszystkim uczniom klasy (oceny te będą miały wspólną kategorię i
datę wystawienia). Oceny można dodawad kolejno, posługując się przy tym klawiszem TAB.
Jeżeli na jednej pozycji konieczne jest wystawienie kilku ocen, to takie oceny należy oddzielid
przecinkami.
Usuwanie/Edytowanie ocen:
Dodane oceny można usunąd/edytowad na dwa sposoby. Po pierwsze, można kliknąd na ocenę,
którą chcemy usunąd/edytowad. Po kliknięciu pojawi się okno edycyjne tej oceny. Aby ja usunąd
należy kliknąd przycisk Usuo, aby edytowad, należy kliknąd przycisk Popraw.
Aby seryjnie usunąd oceny, należy rozwinąd oceny danego Ucznia/Uczniów klikając plus,
znajdujący się po lewej stronie nazwiska ucznia. Spowoduje to rozwinięcie widoku ocen.
Następnie należy zaznaczyd pola wyboru przy ocenach, które chcemy usunąd i kliknąd przycisk
Usuo 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
kliknąd plus przy nazwisku Ucznia, któremu chcemy wstawi ocenę kształtującą. Spowoduje to
pojawienie się okna dodawania oceny, w którym należy uzupełnid tekstem pole Ocena i
zdecydowad, czy ma ona byd prezentowana w widoku ocen, czy nie.
Komentarze
Do każdej oceny (niezależnie od tego czy jest to ocena standardowa, czy też punktowa) można
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dodad komentarz, który służyd ma przekazaniu dodatkowych informacji o ocenie Uczniom oraz
Rodzicom. Aby wystawid komentarz, wystarczy podczas dodawania oceny oprócz
standardowych pól wypełnid również pole Komentarz. Może on zostad 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 zaznaczyd pole pokaż pola komentarzy. Można wypełnid
komentarz na kilka sposobów: pierwszy to wypełnienie wszystkich pól oddzielnie pól. Można
również wpisad komentarz w pierwsze pole od góry i kliknąd 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.

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.
Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się możliwośd wyświetlenia nieobecności poszczególnych
Uczniów.
Przycisk Dodaj seryjnie pozawala dodad/przeglądad 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 skorzystad z przycisku Dodaj nieobecnośd. W widoku
dodawania seryjnego, należy zaznaczyd odpowiednie pola i zatwierdzid, natomiast w wykazie
uczęszczania, należy kliknąd w odpowiednią kratkę w tabeli, wybrad rodzaj frekwencji i
zatwierdzid.
UWAGA! Jeżeli w widoku frekwencji pojawi się ikona oznacza to, że na wskazanej lekcji dodano
więcej niż jedną frekwencje. Błąd ten można naprawid klikając w pozycję oznaczoną
wykrzyknikiem. Bezwzględnie należy usunąd lub takie nieobecności, ponieważ mogą one
powodowad błędy w statystykach.

Usprawiedliw za okres
Wybraniu tej funkcji, w nowym oknie otwiera się widok,w którym Wychowawca klasy ma
możliwośd usprawiedliwiania nieobecności Ucznia w wybranym okresie. Aby dodad nowy okres
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należy wyznaczyd początek i koniec okresu nieobecności do usprawiedliwienia oraz wybrad czy
nowe nieobecności z tego okresu mają byd automatycznie usprawiedliwiane.

Po dodaniu i usprawiedliwieniu wskazanego okresu zostaje on dodany do listy okresów
usprawiedliwieo, 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 wprowadzają zaległe karty lub nie wiedzą, że nieobecnośd 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 wyłączyd automatyczne usprawiedliwianie dla wybranego okresu, wystarczy kliknąd
przycisk Zmieo na liście okresów usprawiedliwieo. Jeżeli opcja ma wartośd 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 skorzystad z tej opcji należy w przeglądarce wyłączyd funkcję blokowania wyskakujących
okienek (w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrad polecenie
Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek). W
widoku tym, można w bardzo prosty sposób edytowad i usuwad 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.
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Widok wykazu uczęszczania umożliwia seryjne dodanie frekwencji poprzez kliknięcie przycisku
Seryjne dodanie. Po wybraniu tego przycisku należy wybrad rodzaj frekwencji, jaki chce się
dodad, zaznaczyd pozycje na których frekwencje ma byd umieszczona i kliknąd przycisk OK.
Na podobnej zasadzie działa funkcja Zmieo 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 wybrad rodzaj frekwencji jaki chce się zmienid, zaznaczyd
wybrane pozycję, ustawid na jaki rodzaj frekwencji mają one byd zmienione i kliknąd przycisk
OK. Korzystając z tej funkcji można również seryjnie osunąd frekwencje. W tym celu należy
wybrad rodzaj frekwencji, które chcemy usunąd, zaznaczyd odpowiednie pozycję i w polu na
ustawid USUN ZAZNCZONE, a następnie kliknąd przycisk OK>

Wiadomości
Moduł Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników.
Ilośd 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
przeczytad, usunąd, odpowiedzied na nie lub przekazad dalej.
wysłane - pokazuje listę wysłanych wiadomości. W przypadku wiadomości wysłanej do
wielu adresatów, Użytkownik może sprawdzid 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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



archiwum - po zakooczeniu roku szkolnego wszystkie wiadomości z tego roku są
przenoszone do archiwum i są dostępne w tej pozycji.

Aby odebrad wiadomośd, należy wejśd do folderu odebrane i kliknąd w tytuł wiadomości, która
chcemy odczytad.
Aby usunąd wiadomośd, należy kliknąd przycisk Usuo (dla pojedynczej wiadomości) lub
zaznaczyd pola wyboru przy wiadomościach, które chcemy usunąd i kliknąd Usuo zaznaczone.
Aby napisad wiadomośd należy kliknąd przycisk Napisz, wybrad adresata lub grupę adresatów,
wpisad tekst i kliknąd przycisk Wyślij.
Nauczyciele i Dyrektorzy mają możliwośd wysłania uwag do Rodziców, za pośrednictwem
moduły Wiadomości.
Aby wysład uwagę do Rodzica, należy wybrad Napisz, jako adresata wybrad Rodzice uczniów i
wybrad konkretnego Rodzica. Nad tematem wiadomości pojawi się pole Rodzaj, w którym
zamiast wiadomośd należy wybrad uwaga. Po wysłaniu uwagi zapisze się ona w folderze uwagi i
w kartotece ucznia, skąd nie można jej będzie usunąd.
Grupy adresatów - system umożliwia stworzenie własnej grupy odbiorców. W celu stworzenia
nowej grupy należy kliknąd przycisk Napisz i wybrad opcję Grupy adresatów. Pod listą
adresatów pojawi się lista, z której będzie można wybrad dodane wcześniej grupy oraz przycisk
Dodaj za pomocą którego będzie można dodad nową grupę.
Etykiety - w module Wiadomości Użytkownik może oznaczyd każdą wiadomośd za pomocą
kolorowych etykiet z wyświetlaną dowolną nazwą, dzięki czemu wiadomośd ta będzie mogła
zostad szybciej odnaleziona oraz wyróżniona w gąszczu pozostałej korespondencji. Aby dodad
nową etykietę, należy kliknąd w Dodaj po lewej stronie modułu. W nowo otwartym oknie należy
wprowadzid nazwę etykiety oraz poniżej z listy rozwijanej wybrad kolor, którym oznaczone będą
wiadomości. Po dodaniu etykiety, pojawi się ona na liście po lewej stronie modułu Wiadomości,
pod listą folderów.
Aby dodad wybraną etykietę do wiadomości, należy zaznaczyd pole wyboru po lewej stronie
jednej lub kilku wiadomości, a następnie z listy rozwijanej Więcej poleceo należy wybrad
oznaczenie wiadomości wybraną etykietą. Obok tematu wiadomości zostanie umieszczona
nazwa etykiety na powiązanym z nią kolorowym tle.

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

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 korzystad z terminarza, musi on w pierwszej kolejności zostad
skonfigurowany przez szkolnego Administratora systemu (Ustawienia → Konfiguracja →
Terminarz). Musi on, po wybraniu tej pozycji zdecydowad czy nieobecności Nauczycieli mają byd
wyświetlane w terminarzu i zdefiniowad kategorie zdarzeo.
Istnieją dwa rodzaje wpisów, jakie można dodad do terminarza: - Zdarzenie (może zostad
dodane zarówno przez Administratora, Dyrektora jaki i przez poszczególnych Nauczycieli) - Dni
wolne szkoły (mogą byd dodane tylko przez Administratora lub Dyrektora)
INFORMACJA!
Jeśli moduł zastępstw jest wyłączony, pojawia się jeszcze jeden rodzaj wpisu jaki można dodad
do terminarza tj. Nieobecnośd klasy (może byd dodany tylko przez Administratora lub
Dyrektora).
Zarówno Użytkownik o uprawnieniach Nauczyciela, Administratora, jak i Dyrektora posiada
możliwośd dodawania, usuwania oraz edycji zdarzeo (w przypadku Nauczyciela - jedynie w
obrębie klas, które uczy). Jednak zdefiniowad rodzaje zdarzeo może tylko szkolny Administrator.
Zdarzenia można dodawad 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 odnotowywad 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
wprowadzad tylko dla klasy, której nieobecnośd została odnotowana.
INFORMACJA!
Wpis informujący o terminie zebrania z rodzicami, może dodad tylko Wychowawca danej klasy,
w pozycji Dziennik → Widok dziennika → Zebrania z rodzicami uczniów.
UWAGA!
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Nieobecnośd Nauczyciela można wprowadzid do terminarza tylko za pośrednictwem modułu
Zastępstwa.

e-Listy Podręczników
Moduł e-Listy Podręczników pozwala w prosty sposób stworzyd i opublikowad listę
podręczników. Opublikowaną listę można udostępnid zarówno pracownikom szkoły, jak i
Rodzicom.
Moduł umożliwia szkole:







efektywne organizowanie procesu wyboru podręczników z wykorzystaniem ich
aktualnej, zbiorczej bazy, która jest używana przez setki księgaro tradycyjnych oraz
internetowych i zawiera nie tylko tytuł czy autora, ale m.in. skany okładek, numery ISBN
czy numery dopuszczenia MEN;
nadawanie uprawnieo poszczególnym Nauczycielom oraz sprawną komunikację w
ramach zespołu przedmiotowego i z Dyrekcją szkoły;
automatyczne wygenerowanie elektronicznej wersji listy podręczników oraz jej
opublikowanie w e-Dzienniku, na stronie WWW szkoły (dla Kandydatów), na stronie BIP,
a także jej wydrukowanie, celem umieszczenia w szkolnej gablocie informacyjnej;
udostępnienie Rodzicom zweryfikowanych i jednoznacznych list podręczników w wersji
elektronicznej, zawierających m.in. numery ISBN oraz EAN, które ułatwiają proces
zakupu książek.

Jak korzystad z modułu e-Listy Podręczników?

Krok 1 – wybór podręczników
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Zespoły przedmiotowe w porozumieniu z Dyrekcją szkoły dokonują wyboru podręczników.
Gotowe opisy podręczników pobierane są z codziennie aktualizowanej bazy danych, która
zawiera szczegółowe opisy książek, ich okładki oraz numery dopuszczenia MEN. Moduł e-Listy
Podręczników:





wspiera zarządzanie pracą grupową Nauczycieli;
umożliwia Administratorowi, Dyrektorowi oraz Nauczycielom nadanie uprawnieo
nadsyłania propozycji podręczników do szkolnej listy;
umożliwia monitorowania całego procesu, za którego efekt i terminowośd jest
odpowiedzialna Dyrekcja;
osobie odpowiedzialnej za docelowe opublikowanie listy podręczników daje możliwośd
akceptowania lub odrzucania podręczników wybranych przez poszczególnych
Nauczycieli.

Krok 2 – publikacja list podręczników
Każda szkoła zobowiązana jest do publikacji aktualnych list podręczników na kolejny rok
szkolny. Moduł umożliwia publikację listy w formie elektronicznej, tak aby była dostępna dla
każdego Rodzica (także w ramach dostępu w wersji podstawowej do e-Dziennika). Możliwe jest
również umieszczenie listy na stronie internetowej szkoły, dzięki czemu przyszli Uczniowie klas
pierwszych zyskają wygodny dostęp do aktualnej listy pomimo braku konta w e-Dzienniku. Przy
wprowadzaniu zmian w listach podręczników ich wersje elektroniczne zaktualizują się
automatycznie. Użytkownicy zawsze będą widzieli najbardziej aktualny wykaz.
Krok 3 (opcjonalny) – zakup podręczników
Dzięki łatwej i jednoznacznej identyfikacji wymaganych podręczników na podstawie
opublikowanej listy, Rodzic może dokonad zakupu wybranych podręczników w księgarni
stacjonarnej, księgarni on-line lub na aukcji internetowej.
Szczegółowe informacje
Wyszukiwanie podręczników
Pierwszym etapem tworzenia listy podręczników jest wyszukanie odpowiednich pozycji w bazie.
Aby to zrobid, Użytkownik po wybraniu modułu e-Listy Podręczników powinien przejśd do
zakładki „Szukaj”. Aby wyszukad podręcznik w bazie, należy wpisad w pole „Szukaj”
odpowiednią frazę (np. autora, tytuł, wydawnictwo), a następnie kliknąd przycisk „Szukaj”.
Istnieje również możliwośd skorzystania z wyszukiwania zaawansowanego.
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Po kliknięciu przycisku „Szukaj” pojawi się lista wyników wyszukiwania. Podręcznik z listy można
zapamiętad, dodając go „Mojej listy” lub od razu zaproponowad podręcznik na listę szkolną.

INFORMACJA
Jeśli Użytkownik nie odnajdzie poszukiwanej pozycji w bazie, istnieje możliwośd zgłoszenia tego
braku firmie Librus (zakładka „Szukaj” → „Inne opcje”-> „Zgłoś brakujący podręcznik”). Można
również samodzielnie dodad podręcznik do „Mojej listy podręczników” (zakładka „Moja lista” →
„Inne opcje” → „Dodaj podręcznik”).
Zalecamy jednak, by w pierwszej kolejności dokładnie sprawdzid dostępną bazę. Wybranie
podręcznika z bazy e-Dziennika niesie za sobą wiele korzyści, m.in.: daje możliwośd prezentacji
pełnego opisu podręcznika wraz ze zdjęciem okładki czy możliwośd weryfikacji przez Rodzica
cen w sklepach internetowych.
Moja lista podręczników
W pozycji „Moja lista” Użytkownik może tworzyd własną, roboczą listę podręczników. Widok
ten jest indywidualny dla każdego konta Nauczyciela, a lista podręczników może byd dowolnie
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modyfikowana przez jej Użytkownika. Lista ta nie musi się pokrywad ze szkolną listą
podręczników. Nie trzeba również każdego podręcznika znajdującego się w pozycji „Moja lista”
proponowad do szkolnej listy. Jeśli jednak Użytkownik chce zaproponowad któryś z
podręczników z „Mojej listy” do listy szkolnej, może to zrobid, wybierając przy odpowiednim
podręczniku przycisk „Zaproponuj podręcznik”.

Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno proponowania podręcznika, w którym należy
uzupełnid niektóre informacje, wpisad uwagi odnośnie podręcznika, a także wybrad jego typ.
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UWAGA
Użytkownik podczas proponowania podręcznika do szkolnej listy ma możliwośd wyboru dwóch
typów podręczników: „Podstawowy” i „Wariantowy”. Podręcznik „Podstawowy" jest
przeznaczony dla wszystkich Uczniów danego poziomu w szkole. Podręcznik "Wariantowy"
dedykowany jest tylko wybranym Uczniom, np. jeśli częśd klasy uczy się języka niemieckiego, a
częśd angielskiego lub jeśli dla części Uczniów obowiązuje podręcznik dla poziomu
zaawansowanego, a dla pozostałych – podstawowego.
Informację o tym, dla jakiej grupy Uczniów przeznaczony jest podręcznik należy precyzyjnie i
jednoznacznie wprowadzid w polu "Uwagi" (pole to jest polem wymaganym w momencie
wyboru typu podręcznika „Wariantowy”). Zawartośd pola „Uwagi” będzie prezentowana
Rodzicowi na liście podręczników po jej publikacji i będzie sugerowad mu jaką książkę wybrad.
Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” status podręcznika zmieni się na ”Zaproponowany”, a
następnie, w zależności od tego, czy zostanie on dodany do szkolnej listy podręczników czy nie,
na „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”.
Akceptacja propozycji podręczników
Szkolna lista podręczników przed publikacją zawiera wszystkie podręczniki zaproponowane
przez poszczególnych Użytkowników modułu e-Listy Podręczników. Każdy podręcznik
początkowo ma status „Zaproponowany”. Osoba odpowiedzialna za ustalenie ostatecznego
kształtu listy podręczników tworzy ją, odpowiednio zmieniając status nadesłanych propozycji
podręczników na „Zaakceptowany” lub „Odrzucony”. Po wyselekcjonowaniu wybranych
podręczników należy opublikowad gotową listę za pomocą przycisku „Publikuj”.

Po kliknięciu „Publikuj” wszystkie podręczniki o statusie „Zaakceptowany” zostaną
automatycznie umieszczone na szkolnej liście podręczników – lista pojawi się na kontach
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wszystkich Rodziców.
Przy każdej publikacji listy podręczników moduł przesyła Rodzicom link, pod którym będą mogli
zobaczyd gotową listę podręczników (treśd wiadomości można edytowad). Pracownicy szkoły
mają również możliwośd wydrukowania szkolnej listy podręczników, zawierającej wszystkie
dodane pozycje książkowe („Inne opcje” → „Drukuj”).
INFORMACJA
Gdyby zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian na opublikowanej liście, można to zrobid,
wybierając „Inne opcje” → „Wyłącz publikację”. Po wyłączeniu publikacji listę szkolną można
edytowad. Poprawioną listę można powtórnie opublikowad. Należy pamiętad, że po wyłączeniu
publikowania listy przestanie ona byd widoczna dla Rodziców. Aby udostępnid listę, należy ją
ponownie opublikowad.
UWAGA
Aby udostępnid listę podręczników Rodzicom, którzy nie posiadają dostępu do e-Dziennika,
można z okna „Lista opublikowana” skopiowad link prowadzący bezpośrednio do widoku
opublikowanej listy. Link taki można np. umieścid na szkolnej stronie WWW (dla przyszłych
pierwszoklasistów lub osób, które z jakiegoś powodu chwilowo nie mają dostępu do konta w eDzienniku).
Lista na koncie Rodzica
Po opublikowaniu przez szkołę listy podręczników, będzie ona dostępna na koncie Rodzica. Aby
sprawdzid podręczniki dedykowane dla danego poziomu, Rodzic powinien przejśd do pozycji eListy Podręczników i w filtrach wybrad odpowiedni etap i poziom. Następnie po kliknięciu
przycisku „Filtruj” pojawi się odpowiednia lista podręczników.
UWAGA
Rodzic powinien zapoznad się z informacjami znajdującymi się w polu „Uwagi”. Mogą one
wpłynąd na zakup podręcznika, m.in. gdy jest on podręcznikiem wariantowym, dedykowanym
tylko dla jednej klasy lub grupy (np. z rozszerzonym programem z języka angielskiego). W razie
wątpliwości należy skontaktowad się ze szkołą.

Moduł e-Listy Podręczników podaje prognozowane ceny podręczników z wybranych sklepów
internetowych. Interesujące Użytkownika pozycje należy dodad do koszyka, zaznaczając przy
nich pole wyboru w kolumnie „Koszyk”. Prognozowana cena detaliczna pojawi się przy
wybranej pozycji.
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INFORMACJA
Baza podręczników modułu e-Listy Podręczników jest bardzo obszerna i powinna zawierad
wszystkie najpopularniejsze pozycje. Jeśli podręcznik wybrany przez szkołę nie jest dostępny w
bazie obsługiwanej przez moduł, nie ma możliwości dodania go do koszyka oraz sprawdzenia
jego ceny.
Po zaznaczeniu wybranych pozycji i kliknięciu przycisku „Sprawdź zamówienie” pojawi się
informacja o cenie i dostępności wybranych podręczników w sklepie internetowym. Rodzic ma
możliwośd zamówienia podręczników za pośrednictwem e-Dziennika. Po kliknięciu przycisku
„Przejdź do sklepu” zostanie on przekierowany do zewnętrznego, zintegrowanego z modułem
e-Listy Podręczników sklepu internetowego, gdzie może sfinalizowad zamówienie.

Konfiguracja modułu e-Listy Podręczników
Szkolny Administrator może w konfiguracji systemu, w pozycji „Lista podręczników szkolnych”,
zdecydowad, którzy pracownicy będą mieli dostęp do całego modułu lub jego poszczególnych
funkcji. Moduł posiada dwa rodzaje uprawnieo.
Pierwszy typ uprawnieo umożliwia Użytkownikowi tworzenie własnej listy podręczników oraz
wysyłanie propozycji podręczników do listy szkolnej. Te uprawnienia Administrator nadaje
Użytkownikowi zaznaczając przy jego nazwisku pole wyboru „Może nadsyład propozycje
podręczników do listy”.
Drugi typ uprawnieo pozwala dodatkowo na decydowanie, które z propozycji nadesłanych przez
innych Użytkowników zostaną dodane do oficjalnej szkolnej listy podręczników. Umożliwia też
publikowanie szkolnej listy. Aby przydzielid Użytkownikowi tego rodzaju uprawnienia, należy
przy jego nazwisku zaznaczyd pole wyboru „Może akceptowad i publikowad listę podręczników”.
INFORMACJA
Szkoła może dowolnie przydzielad poszczególnym Użytkownikom uprawnienia do modułu eListy Podręczników. Jednak rekomendowanym rozwiązaniem jest przydzielenie uprawnieo
publikowania listy tylko ograniczonej liczbie Użytkowników.
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Kiermasz Książki Używanej
e-Listy Podręczników współpracują z modułem Kiermasz Książki Używanej, w którym
Użytkownicy mogą dodawad ogłoszenia dotyczące sprzedaży używanych podręczników
szkolnych. Szczegółowe informacje o module dostępne są po kliknięciu na pozycję „Kiermasz
Książki Używanej” po lewej stronie.

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

Wyloguj
Pozycja Wyloguj służy do wylogowania się i wyjścia z systemu.
Po zakooczeniu pracy z systemem, należy kliknąd pozycję Wyloguj w celu poprawnego
wylogowania się i zablokowania dostępu do konta osobom niepowołanym.

Konfiguracja
Widok ten zwiera podstawowe parametry konfiguracyjne, pozwalające Użytkownikom,
zdecydowad o charakterze większości funkcji dostępnych w e-Dzienniku.
Najważniejsze z nich, można odnaleźd 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
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ustalid alias loginu Użytkownika, który może składad się z następujących znaków:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890@.-.
Ustawienia ogólne - zawiera ustawienia dotyczące wyglądu e-Dziennika. Pozwala też
przełączad się, pomiędzy starym i nowym wyglądem menu głównego.
Inne opcje - zawiera szereg pozycji, pozwalających skonfigurowad działanie wielu funkcji
dostępnych w e-Dzienniku:
o Ocena opisowa
W tej pozycji Wychowawca klasy 1-3 SP ma możliwośd włączenia lub ukrycia
oceny opisowej dla klasy. (dla klas 1-3).
o

Keystroke
Pozycja w której Użytkownik może włączyd dodatkową metodę uwierzytelniania
Użytkownika w systemie zwaną Keystroke (to metoda uwierzytelniania oparta o
analizę sposobu pisania na klawiaturze, która stanowi zabezpieczenie przeciwko
utracie danych dostępowych, związanej na przykład z podpatrzeniem "przez
ramię" naszych danych dostępowych, przez osobę nieupoważnioną, lub
zgubieniem karteczki z zapisanymi danymi.). Więcej odnośnie samego
funkcjonowania tej opcji znajduje się w artykule pomocy pt. Keystroke.

o

Parametry konfiguracyjne
W tej pozycji Użytkownik może wskazad czy w widoku Oceny - zarządzaj będą
wyświetlane tylko oceny z bieżącego semestru.

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

e-Nauczanie
Po wpisaniu w tej pozycji danych do logowania do platformy e-Nauczanie będzie
można przenosid się do platformy bezpośrednio z poziomy e-Dziennika.

FUNKCJE DODATKOWE
W poniższym artykule opisane są najróżniejsze funkcjonalności, jakie Użytkownik może
odnaleźd w e-Dzienniku.

Plan lekcji
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Widok Plan lekcji umożliwia wprowadzanie i przeglądanie wspólnego rozkładu zajęd zarówno z
perspektywy planu Nauczycieli jak i planów poszczególnych klas. Obie perspektywy powiązane
są z tym samym źródłem danych, zatem operacje wykonane w planie Nauczyciela
automatycznie przekładają się na plan lekcji danej klasy.
Domyślnie,uprawnienia do planu lekcji ustawione są tak, że nauczyciele mają dostęp do edycji
tylko swoich lekcji. Administrator szkoły może modyfikowad uprawnienia wybranym grupom
użytkowników (w widoku Konfiguracja). Np. jeżeli plan lekcji w szkole uzupełniają Wychowawcy
klas, Administrator szkoły może nadad Wychowawcom uprawnienia do edycji wszystkich lekcji
w ich klasach. Uzupełnienie planu lekcji w e-Dzienniku umożliwia skorzystanie z wielu funkcji,
bazujących bezpośrednio na danych wprowadzonych do planu, takich jak np. kontrola
frekwencji i realizacji, czy podpowiadanie lekcji w interfejsie lekcyjnym.
Zmiana w wersji 5.6: informacja o zmianie Nauczyciela
Jeżeli Administrator wykonał w systemie zmianę Nauczyciela poprzez funkcję dostępną w
widoku Organizacja szkoły - Lekcje, to przy zmienianej lekcji wyświetlona zostanie dodatkowa
ikonka. Po najechaniu na nią kursorem, wyświetlone zostanie nazwisko poprzedniego
Nauczyciela oraz data wykonania powyższej zmiany.

Widok umożliwia przeglądanie planów w dwóch trybach (opcja: rodzaj widoku):
- lekcje w aktualnym tygodniu
- przekrojowo
W widoku przekrojowym zobaczyd można wszystkie wpisy dodane na danej pozycji, dla
wybranego Nauczyciela lub klasy. Obok każdego wpisu wyświetlany jest zakres dat, w jakich
dany wpis obowiązuje. Natomiast po wybraniu przekrojowego rodzaju widoku zostaną
wyświetlone tylko te wpisy, których zakresy obowiązywania obejmują dany dzieo w aktualnym
tygodniu. Czyli tylko te, które wg planu powinny się w aktualnym tygodniu odbywad.
Dodawanie/edycja pojedynczego wpisu
Dodawanie pojedynczego wpisu jest możliwe w widoku przekrojowym. Po wybraniu tego
widoku, na każdej pozycji planu pojawia się funkcja dodaj. Wybranie tej funkcji powoduje
otwarcie okna dodawania wpisu, w którym ustawiamy zakres dat w jakich wpis ma
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obowiązywad oraz odpowiednią lekcję. Domyślny proponowany przez e-Dziennik zakres dat jest
obliczany na podstawie dat roku szkolnego obowiązujących w danej klasie.
Aby dodad do planu lekcje wirtualnej klasy, należy na planie lekcji klasy lub Nauczyciela,
zaznaczyd pole wyboru Czy lekcja wirtualnej klasy wtedy lista lekcji całej klasy zostanie
zastąpiona lekcjami klas wirtualnych.
Istnieje możliwośd dodania do planu, lekcji odbywających się cyklicznie. W tym celu należy w
linii Cyklicznośd lekcji zmienid domyślną wartośd Bez cykli na odpowiedni cykl (np.
dwutygodniowy). Po wybraniu cyklu, pojawi się tabela z tygodniami, gdzie należy zaznaczyd
tygodnie, w których dana lekcja będzie się odbywad.
Edycji danego wpisu, podobnie jak dodawania, można dokonad w widoku przekrojowym planu.
Obok każdego dodanego uprzednio wpisu widoczna jest funkcja edytuj. „Wybranie tej funkcji
powoduje otwarcie w nowym oknie widoku edycji danego wpisu.
Wszelkie zmiany dokonane w planie lekcji są zapisywane w historii modyfikacji. „Istnieje więc
możliwośd śledzenia zmian dokonanych w planie poprzez funkcję Historia zmian.
Seryjne dodawanie wpisów
W przypadku dodawania większej ilości wpisów można przyspieszyd ten proces za pomocą
funkcji Dodaj seryjnie. W widoku tym, po ustawieniu zakresu dat, możemy dodad seryjnie
wszystkie lekcje i wirtualne klasy, przydzielone danej klasie lub Nauczycielowi.
Seryjna zmiana wpisów
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany lub usunięcia większej ilości wpisów można w tym celu
wykorzystad funkcję Zmieo seryjnie. Funkcja umożliwia seryjne usunięcie wybranych wpisów lub
ustawienie im innych zakresów obowiązywania.
Mechanizm ten jest przydatny gdy np. od drugiego semestru następuję całkowita zmiana planu.
W takim przypadku wybieramy opcję zmiana okresu zaznaczonych, ustawiamy odpowiedni
zakres dat i zaznaczamy wszystkie wpisy
Zmiany w planie
Gdy w trakcie roku szkolnego następuje zmiana lekcji w planie klasy lub Nauczyciela,
nanoszenie zmian należy rozpocząd od edycji wpisu istniejącego już w planie.
Przykład:
Na lekcji pierwszej klasa A miała lekcję języka angielskiego z zakresem obowiązywania
obejmującym cały rok szkolny. Od daty 2013-01-01 następuje zmiana na tej pozycji, na lekcję
niemieckiego. Aby poprawnie wprowadzid taką zmianę wykonujemy następujące kroki: skracamy zakres obowiązywania dla wpisu lekcje języka angielskiego, ustawiając datę do na:
2012-12-31 - dodajemy nowy wpis dla lekcji języka niemieckiego, podając jako zakres dat od:
2013-01-01 do: 2013-06-28
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Dodawanie do planu, lekcji wirtualnych klas:
Jeśli na daną lekcję uczęszcza tylko częśd Uczniów danej klasy, należy dla tej lekcji utworzyd
wirtualną klasę. Można to zrobid bezpośrednio w widoku planu lekcji, wybierając przycisk
Wirtualne klasy.
Przykład 1.
W poniedziałek na pierwszej godzinie połowa klasy 1a ma j. angielski, a druga połowa j.
niemiecki.
Aby poprawnie odnotowad taką sytuacje w planie lekcji należy wykonad następujące czynności:
- dla Nauczyciela j. angielskiego tworzymy wirtualną klasę np 1ax (dla ułatwienia można
wprowadzid nazwę np 1a_grupa_1 - po wprowadzeniu nazwy będzie ona wyświetlana w planie
lekcji, zamiast numeru i symbolu wirtualnej klasy) i przydzielamy do niej odpowiednich uczniów
- dla Nauczyciela j. niemieckiego dodajemy wirtualną klasę np 1ax (dla ułatwienia można
wprowadzid nazwę np 1a_grupa_2) i przydzielamy do niej odpowiednich uczniów - w widoku
planu lekcji dodajemy wpis dla wirtualnej klasy: 1a_grupa_1 a następnie dla 1a_grupa_2
Przykład 2.
Nauczyciel j. angielskiego w poniedziałek na pierwszej godzinie uczy połowę klasy 1a, na drugiej
godzinie, drugą połowę uczniów tej samej klasy.
Aby poprawnie odnotowad taką sytuacje w planie lekcji należy utworzyd dla nauczyciela języka
angielskiego dwie grupy wirtualne )np. 1ax i 1bx (dla ułatwienia można wprowadzid nazwę grup
np 1a_grupa_1 i 1a_grupa_2), przydzielid uczniów do poszczególnych grup i dodad wpis dla
jednej grupy na pierwszej, a dla drugiej na drugiej godzinie lekcyjnej.
Dla jednego przedmiotu nie można dodad dwóch klas o takim samym numerze i symbolu (np
1ax). Ograniczenie to wprowadzone zostało ze względu na funkcje dodawania ocen i frekwencji
za pomocą karty ocen.
Wpisując nazwy wirtualnych klas ważne jest, aby wszyscy nauczyciele w szkole stosowali
podobną formę jej zapisu, dzięki czemu plan lekcji będzie dla wszystkich przejrzysty. Np. (numer
klasy)_(symbol klasy)_(nazwa grupy)
UWAGA
Lekcje wirtualnych klas widoczne są w planie tylko wtedy, gdy do klas wirtualnych zostaną
przydzieleni uczniowie.
INFORMACJA
e-Dziennik pozwala szkole na dokonanie wyboru, czy plan lekcji danej klasy ma byd dostępny na
koncie ucznia/rodzica. Jeśli chcemy by rodzic/uczeo miało dostęp do planu lekcji, musi on
zostad w pierwszej kolejności opublikowany przez Administratora lub wychowawcę klasy.
Funkcja publikowania, dostępna jest w widoku planu lekcji, w pozycji Publikuj plan
rodzicom/uczniom. Użytkownik uprawniony do edycji może w dowolnej chwili włączyd lub
wyłączyd publikowanie planu lekcji.
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Oceny - przeglądaj
Widok ten pozwala na przeglądanie ocen ze względu na wybranego Ucznia, przedmiot lub
lekcje.
W widoku tym nie można dodawad, edytowad ani usuwad ocen.

Aby zobaczyd oceny poszczególnych uczniów należy w pozycji Oceny – przeglądaj wybrad
przycisk wg uczniów, a następnie przycisk Wyświetl oceny przy nazwisku danego ucznia.
Na podobnej zasadzie funkcjonują widoki przeglądania ocen według lekcji i według
przedmiotów.

Frekwencja - przeglądaj
Widok ten zawiera wykaz uczęszczania całej klasy oraz informacje o nieobecnościach
poszczególnych uczniów.
Wykaz uczęszczania zawiera zestawienie nieobecności Uczniów wybranej klasy z podziałem na
dni tygodnia. Wykaz generowany jest w nowym oknie, dlatego aby skorzystad z tej opcji należy
w przeglądarce wyłączyd funkcję blokowania wyskakujących okienek (w przypadku przeglądarki
Internet Explorer należy z menu Narzędzia wybrad polecenie Blokowanie wyskakujących okienek a
następnie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek).
Aby wyświetlid nieobecności wybranego ucznia, należy, w widoku Frekwencja kliknąd przycisk
Wybierz przy symbolu danej klasy, a następnie Wyświetl nieobecności przy nazwisku wybranego
Ucznia.
UWAGA!
Jeżeli na widoku nieobecności pojawi się ikona oznacza to, że na wskazanej lekcji dodano
więcej niż jedną frekwencję. Zdublowane frekwencje można edytowad lub usunąd w widoku
Frekwencja - zarządzaj.

Zachowanie
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W e-Dzienniku można wstawiad uczniom cząstkowe oceny z zachowania, w postaci punktów
ujemnych lub dodatnich.
Aby nauczyciel mógł korzystad z oceniania punktowego, Administrator musi w pierwszej
kolejności ustawid pulę startowa punktów, dodad kategorie ocen punktowych i
przyporządkowad dla każdej odpowiedni przedział punktów. Funkcje te znajdują się w
konfiguracji na koncie Administratora.
Punkty startowe to ilośd punktów, która przydzielana jest uczniowi na początku każdego
semestru.
Podczas definiowana ocen należy podad ich nazwy i ustalid wartośd punktową każdej oceny (w
przedziale od-do). Mogą to byd zarówno punkty dodatnie, np. za osiągnięcia, jak i ujemne, np.
za przeszkadzanie na lekcji.
Na ocenę semestralną/koocoworoczną składa się suma punktów z całego semestru. System
może zaproponowad, jaką ocenę powinien otrzymad dany Uczeo, wystarczy podczas dodawania
oceny śródrocznej/ rocznej kliknąd przycisk Zaproponuj Zaproponuj. Jeśli jednak proponowana
ocena nie odpowiada Nauczycielowi, ma on możliwośd wybrania innej.
UWAGA! Wstawianie cząstkowych ocen punktowych nie jest warunkiem koniecznym do
wystawienia oceny śródrocznej/rocznej. Jeśli szkoła nie chce wystawiad cząstkowych ocen
punktowych, ma możliwośd wystawienia tylko oceny śródrocznej/ rocznej, korzystając ze
standardowej skali ocen (np. wzorowe, naganne, itd.)

Istnieje możliwośd seryjnego dodania lub edytowania zarówno ocen cząstkowych, jak i ocen
śródrocznych/ rocznych z zachowania, odpowiednio, za pomocą przycisku Dodaj seryjnie lub
Dodaj/Edytuj oceny śródroczne i roczne proponowane
Administrator posiada możliwośd zmiany sposobu obliczania proponowanej oceny z
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zachowania. W konfiguracji może on ustawid aby ocena proponowana była wyliczania przez
system, dodawana tylko i wyłącznie przez Nauczyciela albo proponowana zarówno przez
Nauczyciela jak i system.
W przypadku, gdy szkoła nie chce, aby system wyświetlał ocenę proponowaną z zachowania w
widoku Rodzica i Ucznia, wystarczy by Administrator, w Konfiguracja → Parametry
konfiguracyjne w pozycji Proponowana ocena zachowania w widoku rodzica bądź Proponowana
ocena zachowania w widoku nauczyciela ustawił nie pokazuj proponowanych.
e-Dziennik umożliwia dodawanie komentarzy do ocen punktowych wystawianych z zachowania.
Aby doda komentarz seryjne, należy podczas dodawania seryjnego ocen zaznaczyd pokaż pola
komentarzy. Można komentarz wpisany jednemu Uczniowi skopiowad dla wszystkich
pozostałych Uczniów (wybierając po wpisaniu komentarza przycisk Wszystkie) lub tylko dla
tych, którzy nie mają uzupełnionego komentarza przy danej ocenie (wybierając po wpisaniu
komentarza przycisk Puste).

Wydruki
Widok ten zawiera listę wydruków dostępnych w e-Dzienniku:


Listy dla rodziców
Pozwala na wydruk listów powitalnych, zawierających loginy i hasła dla Rodziców.



Listy uczniów - wpłaty
Pozwala wydrukowad listy Uczniów Potrzebne podczas zbierania opłaty za aktywację
kont w e-Dzienniku. Wydruk ten można również wykorzystad, podczas zbierania
pieniędzy na inne cele.



Dane osobowe
Pozwala wydrukowad dane osobowe poszczególnionych uczniów. Aby Nauczyciel, który
nie jest wychowawcą mógł korzystad z tego wydruku, szkolny Administrator w pierwszej
kolejności, w zakładce Parametry Konfiguracyjne musi w pozycji Zezwalaj nauczycielom
na dostęp do danych osobowych uczniów na wydruku "listy uczniów" ustawid wartośd
TAK.



Druki na wywiadówkę
Drukuje zestawienia ocen i nieobecności Uczniów danej klasy, pozwala również
wydrukowad oceny proponowane. Dodatkowo pozwala na wydrukowanie ocen z
przedmiotów pozalekcyjnych (oznaczone na liście przedmiotów dla klasy z literką "P"),
ocen punktowych i ocen punktowych z zachowania. Standardowo są one wyłączone.
Wydruk ten zawiera również dwa pola Dodaj pole ogłoszenia (Nauczyciel może dodad
ogłoszenie, które pojawi się pod danymi Ucznia) oraz Dodaj pole informacji od
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wychowawcy lub nauczycieli (pod wykazem ocen dla każdego Ucznia zostanie dodane
puste pole, w którym można dopisad jakąś informacje).


Cząstkowe oceny z zachowania
Pozycja ta pozwala na wydrukowanie ocen z zachowania. Dostępne są dwa rodzaje
wydruku: pierwszy - Zachowanie uczniów klasy (system wyświetli wszystkie przydziały
wybranej klasy i umożliwi wydruk ocen z zachowania wystawionych przez wszystkich
Nauczycieli w tej klasie), drugi - Wystawione przez Nauczyciela (oceny wystawione tylko
przez wskazanego Nauczyciela).



Druczki wpłaty
Pozwala wydrukowad wypełnione druczki wpłaty za aktywację konta.



Listy kodów dla nauczycieli
Pozwala wydrukowad login Nauczyciela, wykaz numerów przedmiotów i numerów
jednostek szkoły. Przy nazwisku Nauczyciela pojawiają się dodatkowo jego przydziały.



Listy numerów nauczycieli, przedmiotów i jednostek
Pozwala wydrukowad zestawienie numerów Nauczycieli, przedmiotów i jednostek.



Listy kodów dla klas
Pozwala na wydruk zestawienia numerów przedmiotów i Nauczycieli, dla danej klasy.



Listy uczniów
Pozwala wydrukowad tabelaryczną listę z danymi Uczniów, którą można wykorzystad na
wycieczkach szkolnych, zbiórkach pieniędzy itd. Wydruk w formie pełnej zawiera: imię,
drugie imię, nazwisko, login, nr ewidencyjny, adres, pesel, data urodzenia, miejsce
urodzenia oraz telefon. Dostęp do pełnego wydruku posiadają jedynie następujący
Użytkownicy: Administrator, Wychowawca klasy oraz Dyrektor. Z poziomu uprawnieo
standardowego Nauczyciela drukuje się jedynie nr Ucznia oraz jego pierwsze i drugie
imię wraz z nazwiskiem (oczywiście zachowane są możliwości konfiguracji wydruku np.
wielkośd czcionki).



Podsumowanie klasyfikacji
Pozwala wydrukowad tabelaryczne zestawienie zawierające m.in. listę Uczniów z oceną
nieklasyfikowany, niedostateczny, zwolniony z przedmiotu, Uczniów z określoną średnią
ocen, zachowaniem czy wybraną frekwencją.

UWAGA!
Każdy wydruk zawiera logo firmy Librus wraz z adresem strony e-Dziennika.
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Eksporty
Dane Uczniów wprowadzone do e-Dziennika mogą zostad wykorzystane w innych programach
używanych w szkole. W pozycji Eksporty znajduje się lista eksportów dostępnych w e-Dzienniku.

Rodzaj eksportu
Eksport Danych do aplikacji EdPlan
Eksport danych do aplikacji EdPlan dostępny jest tylko dla szkół, które korzystają jednocześnie z
e-Dziennika i platformy EdPlan. Dzięki niemu Użytkownicy nie muszą wprowadzad danych do
tych aplikacji oddzielnie. Aby zsynchronizowad oba systemy i wyeksportowad dane Uczniów i
Nauczycieli z e-Dziennika, należy, z menu Eksporty, wybrad pozycję Synchronizacja danych z
platformą EdPlan i wybrad jeden z 3 dostępnych stanów eksportu:
- Włączony - eksport oraz import: eksportuje dane Uczniów i Nauczycieli z e-Dziennika do
aplikacji EdPlan, i równocześnie importuje dane o specjalnych potrzebach Uczniów z EdPlanu do
dziennika elektronicznego. Po zaimportowaniu tych danych, w e-Dzienniku, przy danym Uczniu
(np. w widoku Oceny) pojawi się informacja na temat jego specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Eksport i import danych odbywa się raz na dobę, jeśli dane w którejś z aplikacji zostaną
zmienione, to podczas eksportu są one aktualizowane.
UWAGA! Edycja danych importowanych z EdPlanu w dzienniku elektronicznym jest
zablokowana.
- Włączony - tylko eksport: eksportuje dane z e-Dziennika do aplikacji EdPlan.
- Wyłączony: eksport i import danych jest wyłączony.
UWAGA! Eksport i import danych, jeśli jest włączony, odbywa się raz na dobę.
UWAGA! W momencie gdy dana szkoła ma już od pewnego czasu Se-Dziennik i zaczyna
wdrażad EdPlan, jeśli chce by dane Uczniów z dziennika znalazły się na platformie EdPlan, musi
je najpierw wyeksportowad (czyli zmienid stan eksportu do EdPlan na Włączony - tylko eksport
lub Włączony - eksport oraz import).
INFORMACJA! Zwykle, jeśli szkoła wdraża aplikację EdPlan, automatycznie udostępniana jest
dla niej możliwośd eksportu danych z e-Dziennika. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn, szkoła
posiadałaby aplikację EdPlan, ale opcja eksportu byłaby w dalszym ciągu niedostępna, Dyrektor
lub Administrator szkoły powinien zwrócid się z prośbą o włączenie możliwości eksportu danych
do EdPlanu za pośrednictwem wiadomości systemowej skierowanej do Super Administratora.
Eksport organizacji szkoły do platformy FRONTER
- Za pomocą tego eksportu można wygenerowad plik zawierający pełną strukturę szkoły,
możliwy do przeniesienia do platformy FRONTER. Obecnie eksport jest w przygotowaniu. Ta
pozycja jest dostępna jedynie dla szkół, które są wyposażone w tą platformę.
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Eksport organizacji szkoły do e-Nauczania LIBRUS
- W celu przeniesienia danych do e-Naucznia, należy zalogowad się do niego jako Administrator
(przy użyciu loginu i hasła z e-Nauczania), a następnie użyd funkcji "import z e-Dziennika".

Eksport Uczniów do SOU
- Format SOU (standard opisu ucznia) jest uniwersalnym formatem danych stosowanych do
wymiany informacji o Uczniach. Jest on wykorzystywany m.in. w programie Sekretariat firmy
LIBRUS. Format uwzględnia eksport standardowych oraz opisowych ocen rocznych.
Aby wyeksportowad dane Uczniów do formatu SOU klikamy przycisk Eksportuj. Następnie
wybieramy klasę, której dane chcemy wyeksportowad. Należy zwrócid uwagę na kolumnę
UwagiEksportuj .
Eksport dziennika do Excel-XML
- funkcja ta umożliwia eksport całego dziennika (w tym również klas wirtualnych i dzienników
nauczania indywidualnego poszczególnych Uczniów) do pliku XML, który można następnie
wydrukowad za pomocą programu Excel w wersji 2003-2010 (po wydruku otrzymamy
kompletny dziennik klasy zgodny ze wzorem MEN-I/3 lub dziennik nauczania indywidualnego
zgodny ze wzorem MEN-I/25). Należy kolejno wybrad klasę, dla której ma byd wygenerowany
dziennik (istnieje również możliwośd wygenerowania dziennika dla wszystkich klas naraz),
nadad nazwę profilu i numer obowiązującego planu lekcji.
W eksporcie do formatu Excel-XML uwzględnione zostały także dzienniki dla szkół dla
dorosłych. Jeżeli w szkole została dodana przynajmniej jedna jednostka kształcąca osoby
dorosłe, to pod listą zawierającą spis utworzonych klas zamieszczone zostaną przyciski służące
do zmiany eksportowanego semestru. Wyeksportowany dziennik dla szkół zaocznych jest
zgodny ze wzorem MEN-I/7.
W zależności od tego, czy wybierzemy jedna klasę czy wszystkie, pojawi się inna opcja eksportu
danych. Pole kiedy generowad jest odpowiedzialne za kolejkowanie eksportu. Standardowo po
kliknięciu w eksport danej klasy system zaznacza w tym polu Dodaj do kolejki. Użytkownik musi
odczekad pewien okres czasu zanim dostanie możliwośd pobrania gotowego eksportu. System
poinformuje Użytkownika o zakooczeniu operacji poprzez wiadomośd systemową. W zależności
od obciążenia czas potrzebny na wygenerowanie pliku może się zmieniad.
Opcja Teraz umożliwia natychmiastowe wygenerowanie pliku, jednakże należy pamiętad iż jest
on dostępna standardowo jedynie raz na 7 dni. Jej ponowne użycie będzie możliwe dopiero po
upływie tego terminu. Warto ją pozostawid na wyjątkowe sytuacje. Dostępna jest tylko dla
Dyrektora oraz szkolnego Administratora.
Następnie należy określid czy wyeksportowany plik ma byd w formacie XML-Excel czy XML
(format XML jest mniejszy objętościowo, ale nie może zostad odczytany przez program Excel).
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Poniżej tych ustawieo należy określid co ma znaleźd się w eksporcie. Przy każdej opcji dostępne
jest pole wyboru, które należy zaznaczyd, aby dział został umieszczony w pliku. Kliknięcie
dowolnej nazwy spowoduje otwarcie nowego okna na tej właśnie części w dzienniku
elektronicznym, co pozwoli na skontrolowanie danych przed eksportem. Na koniec należy
wybrad opcję Generuj, w wyniku czego system zapyta gdzie ma zostad zapisany plik XML (plik
XML będzie znajdowad się w archiwum ZIP ze względu na swój rozmiar). Aby wydrukowad cały
dziennik należy w ustawieniach drukowania programu Excel wybrad opcję Cały skoroszyt.
UWAGA!
Tematy zapisane w formie graficznej nie są eksportowane do formatu XML. Aby móc
wyeksportowad te dane należy je w pierwszej kolejności przekonwertowad na postad tekstową.
Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas 4-6
- Eksportuje dane do programu firmy Librus. W celu eksportu należy wybrad klasę i kliknąd
przycisk Dalej, następnie wybrad Uczniów (zaznaczaj Uczniów trzymając klawisz ctrl lub shift),
których dane chcemy eksportowad i potwierdzid przyciskiem Dalej. Ostatnim etapem kreatora
eksportu jest powiązanie przedmiotów znajdujących się w e-Dzienniku z pozycjami na
Świadectwie.
Wybierz z rozwijanej listy przedmiot odpowiadający przedmiotowi na Świadectwie.
W przypadku, gdy w klasie funkcjonują np. dwie grupy językowe trzeba skorzystad z przycisku
Powiąż indywidualnie. Funkcja ta ułatwi powiązanie ocen z odpowiednich przedmiotów. Po jej
wybraniu pojawi się nowe okno Personalizacja pola. W oknie tym konfiguruje się przedmioty
indywidualnie dla każdego ucznia poprzez uzupełnienie nazwy przedmiotu, oraz jego fizyczne
powiązanie z oceną z przedmiotu znajdującą się w systemie. System umożliwia również seryjne
powiązanie nazwy przedmiotu wraz z ich odpowiednim stopniem poprzez przycisk Ustaw dla
zaznaczonych. Operacja ta jest możliwa jedynie dla zaznaczonych Uczniów (zaznaczenie polega
na kliknięciu w pole obok imienia ucznia).
System posiada również opcję automatycznego powiązania przedmiotu z odpowiednią oceną.
Aby ta funkcja zadziałała należy wpisad pełną, prawidłową nazwę przedmiotu. Po wykonaniu tej
operacji system przeszuka listę przedmiotów pod kątem wpisanej nazwy i automatycznie ją
dopasuje jeżeli znajdzie odpowiedni wpis. Należy również zwrócid uwagę, że funkcja ta
uaktywnia się dopiero po przejściu do następnego pola z nazwą przedmiotu (poprzez kliknięcie
w następne pole, bądź użycie przycisku TAB na klawiaturze).
Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas
gimnazjalnych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas licealnych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).
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Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów klas zawodowych
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Eksport do programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw dla uczniów technikum
- Sposób eksportu wygląda podobnie do eksportu dla klas 4-6 (patrz wyżej).

Synchronizacja z danymi z programu Sporządzanie i drukowanie Świadectw
- Synchronizacja danych umożliwia uzupełnienie danych ucznia w bazie e-Dziennika. Jeśli
dysponujemy plikiem z programu Drukowanie Świadectw firmy LIBRUS, to możemy wczytad
dane z pliku do bazy. W tym celu należy wybrad plik programu Sporządzanie i drukowanie
Świadectw, klasę, a następnie nacisnąd przycisk SYNCHRONIZUJ.

Kategorie ocen
Każda ocena zapisana w systemie ma przypisaną kategorię. Poprzez funkcjęKategorie ocen
Nauczyciel ma dostęp do listy kategorii, z których może korzystad wystawiając oceny. Każda
kategoria zawiera informacje na temat wagi oceny i tego czy ma byd ona brana pod uwagę
podczas obliczania średniej.
W systemie zdefiniowanych jest 10 podstawowych kategorii ocen, których nie można
edytowad, lecz można je mapowad (poza śródroczną i roczną):











aktywnośd,
inna,
kartkówka,
roczna,
odpowiedź ustna,
śródroczna,
sprawdzian,
zadanie,
przewidywana roczna,
przewidywana śródroczna.

INFORMACJA!
Jeżeli Nauczyciel wypełniający kartę nie wybierze kategorii, domyślnie zostanie przypisana
kategoria inna.
Nauczyciel może dodawad własne kategorie ocen. Kategorie dodane przez Nauczyciela są
dostępne tylko dla niego.
Zmiana w wersji 5.6: informacje o wykonaniu zadania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodając w systemie nową kategorię, Użytkownik może zdefiniowad Datę zapowiedzi, Datę
realizacji oraz informację o tym czy wykonanie zadania jest obowiązkowe dla Uczniów.
Uzupełnienie tych informacji zaowoduje wyświetleniem ich na koncie Ucznia i Rodzica w oknie
szczegółów wybranej oceny.

Zmiana kolejności kategorii ocen
Jeżeli domyślna kolejnośd wyświetlania kategorii ocen na listach w e-Dzienniku nie jest dla
Nauczyciela satysfakcjonująca, to w widoku Inne opcje -> Zmieo kolejnośd kategorii można ją
dowolnie zmienid. W nowym oknie wyświetlona zostanie lista wszystkich kategorii dodanych
zarówno przez Nauczyciela w ramach swojego konta, jak i globalnie przez Administratora
systemu. W polu Rodzaj sortowania dostępne są trzy opcje:




domyślny - domyślne alfabetyczne sortowanie,
ogólny - samodzielne sortowanie dla wszystkich przydziałów na koncie Nauczyciela,
dla przydziałów - indywidualne segregowanie dla poszczególnych przydziałów na koncie
Nauczyciela.

Aby zmienid kolejnośd kategorii należy kliknąd i przytrzymad wciśnięty lewy klawisz myszy na
określonej kategorii, a następnie przesunąd ją na wybrane miejsce. Po zwolnieniu przycisku
kolejnośd zostanie zmieniona. Aby zatwierdzid zmiany, należy kliknąd w klawisz Zapisz na dole
okna.
Zmiana w wersji 5.6: indywidualna skala ocen Użytkownika
Administrator systemu może utworzyd nową, indywidualną skalę ocen w szkole. Nowo dodana
skala może zostad przypisana do dowolnej kategorii ocen przez Nauczyciela lub wykorzystana
podczas tworzenia nowej kategorii ocen. Jeżeli w systemie dodano jakąkolwiek ocenę z
wybranej kategorii, to zmiana skali ocen w tej kategorii nie będzie możliwa.

Statystyki logowao
Każde logowanie Rodzica do systemu jest rejestrowane. W pozycji Statystyki logowao zawarte
są informacje odnośnie częstotliwośd korzystania z systemu przez Rodziców. Poprzez te pozycję,
Nauczyciel ma dostęp do następujących danych: liczba logowao, data ostatniego logowania i
aktywnośd konta.

Kontrola kart
Widok Kontrola kart umożliwia analizę kart ocen w systemie. Jej celem jest wykrycie tych kart,
które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-02-01.
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Aby poprawid błędnie zaznaczoną datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę wszystkich
kart/liczbę kart dodanych za pomocą skanera.
- Z listy wyświetlonych kart wybrad kartę, którą chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji karty.

Kontrola nb
Widok Kontrola nieobecności umożliwia analizę nieobecności i spóźnieo w systemie. Jej celem
jest wykrycie tych nieobecności, które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-12-01 podczas
ręcznego dodawania oceny.
Aby poprawid błędnie zaznaczoną przy frekwencji datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę ocen w danym
miesiącu.
- Z listy wyświetlonych ocen wybrad ocenę, której datę chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji oceny.

Kontrola ocen
Widok Rozkład ocen umożliwia analizę ocen w systemie. Jej celem jest wykrycie tych ocen,
które zostały umieszczone w bazie danych z błędną datą.
Przykład: Zamiast daty 2012-02-01 nauczyciel pomylił rok i zaznaczył datę 2013-12-01 podczas
ręcznego dodawania oceny.
Aby poprawid błędnie zaznaczoną przy ocenie datę, należy:
- W wybranej kolumnie tabeli kliknąd wartośd cyfrową, przedstawiająca liczbę ocen w danym
miesiącu.
- Z listy wyświetlonych ocen wybrad ocenę, której datę chcemy poprawid.
- Skorzystad z trybu edycji oceny.

Edycja danych uczniów
Za pomocą funkcji Edycja danych uczniów Nauczyciel może edytowad dane uczniów klasy, której
jest wychowawcą.
Nauczyciel nie ma możliwości zmiany numerów w dzienniku.
Numer z dziennika może zmienid tylko szkolny Administrator systemu lub Wychowawca, jeśli
Administrator systemu nada mu takie uprawnienia.
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Wywiadówki
W e-Dzienniku Wychowawca klasy ma możliwośd odnotowywania wywiadówek i
monitorowania frekwencji Rodziców na wywiadówkach. Służy do tego pozycja Wywiadówki,
którą można odnaleźd w menu Dziennik(lub w pozycji Widok dziennika).
Po wybraniu tej pozycji, a następnie konkretnej klasy, system wyświetli historię wywiadówek,
które odbyły się w obecnym roku szkolnym oraz frekwencję Rodziców na danej wywiadowce. W
przypadku, gdy jeszcze nie dodano do systemu żadnych wywiadówek zostanie wyświetlony
stosowny komunikat.

Aby dodad nową wywiadówkę należy kliknąd w przycisk Dodaj nową wywiadówkę i uzupełnid
informację o nazwie i dacie wywiadówki.

UWAGA!
Dodad wywiadówkę może tylko szkolny Administrator i Wychowawca danej klasy.
Administrator oraz dyrektor posiadają możliwośd wglądu do wszystkich wywiadówek w szkole.
Po dodaniu wywiadówki, system wyświetli listę Rodziców z klasy, w której wywiadówka została
przeprowadzona. Aby odnotowad obecnośd Rodzica na wywiadówce należy kliknąd przycisk
Edytuj i uzupełnid dane.
W pozycji Wywiadówki znajduje się również przycisk Statystyka który umożliwia wyświetlenie
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danych statystycznych na temat procentowej obecności Rodziców i ilości wywiadówek
przeprowadzonych w poszczególnych klasach.

SMSzkolny
e-Dziennik umożliwia użytkownikom komunikację poprzez SMS.
Aby skorzystad z tej funkcji, należy wybrad pozycję Moduły → SMSzkolny.
Użytkownik z uprawnieniami Administratora oraz Dyrektora posiada w module SMSszkolny
dostęp do następujących pozycji:
- Wyślij sms
- umożliwia Użytkownikowi wysłanie SMSa do następujących adresatów: Nauczycieli, Rodziców,
Uczniów określonej klasy, grupy adresatów oraz dowolnego numeru.

Wybranie adresata Nauczyciele spowoduje pojawienie się listy Nauczycieli, do których można
wysład wiadomośd SMS.
UWAGA!
Jeżeli Nauczyciele nie mają w danych osobowych wpisanych numerów komórkowych, lista nie
będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie adresata Rodzice uczniów klasy spowoduje pojawienie się listy Rodziców z określonej
klasy, do których można wysład wiadomośd SMS.
UWAGA
Jeżeli Rodzice nie mają w danych osobowych wpisanych numerów komórkowych, lista nie
będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie adresata Grupa Adresatów (nauczycieli) spowoduje pojawienie się listy Nauczycieli,
do których możliwe jest wysłanie wiadomości SMS.
Aby stworzyd nową grupę, należy kliknąd przycisk ....
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Następnie należy uzupełnid pole Nazwa grupy i kliknąd przycisk Dodaj. W następnej kolejności,
należy dodad adresatów do nowej grupy poprzez kliknięcie przycisku Przydziel adresatów.
Pojawi się lista z nazwiskami Nauczycieli. Aby dodad nauczyciela do grupy należy zaznaczyd pole
wyboru przy jego nazwisku i kliknąd przycisk, Zatwierdź zmiany.
UWAGA
Jeżeli Grupa Adresatów (nauczycieli) zawiera nauczycieli bez wpisanych numerów
komórkowych, lista nie będzie zawierała żadnych pozycji.
Wybranie pozycji Dowolny numer spowoduje pojawienie się pola, w którym będzie możliwośd
wpisania dokładnego numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Użytkownik będzie chciał dodad
nowy numer, powinien kliknąd pozycję dodaj numer.
- Doładuj konto
- widok umożliwia doładowanie smsowego konta szkolnego. Istnieją dwie możliwości
doładowania - poprzez internet oraz standardową wysyłkę/fax.
UWAGA W przypadku skorzystania z standardowej formy doładowania (poprzez wysyłkę/fax)
minimalna kwota doładowania wynosi 90zł = 300 smsów.
- Historia doładowao
- widok umożliwia sprawdzenie historii doładowania, jaka była przeprowadzona w szkole.
Historia zawiera dzieo oraz godzinę, wraz z liczbą smsów, która została wykupiona.
- Przydziel prawa
- widok umożliwia nadanie Użytkownikom praw do modułu SMSzkolny. Aby uzupełnid listę
Nauczycieli, należy kliknąd w przycisk Dodaj nauczyciela. Pojawi się okno zawierające wszystkich
Nauczycieli danej szkoły. Należy wybrad odpowiednie osoby i kliknąd przycisk Zatwierdź. Po
wykonaniu tej czynności, do listy w widoku Przydziel Prawa zostanie dodana nowa osoba/y. Dla
każdego Nauczyciela można zdefiniowad 4 prawa: korzystanie z puli szkoły, możliwośd
wysyłania smsów do Nauczycieli, możliwośd wysyłania smsów do Rodziców, możliwośd
wysyłania smsów na dowolny numer. Oprócz tego widok zawiera podgląd aktualnej puli smsów
poszczególnych nauczycieli. Administrator/Dyrektor posiada możliwośd modyfikowania ilości
smsów poszczególnych Nauczycieli. Może zarówno odebrad Nauczycielowi jego pulę jak i
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zwiększyd ją, korzystając przy tym z puli smsów, jaką wykupiła szkoła. Wystarczy w tym celu w
kliknąd w pole obok puli Nauczyciela i wpisad wartośd dodatnią, w przypadku gdy chcemy dodad
do puli, bądź ujemną (np. -10), w przypadku gdy chcemy ją pomniejszyd.
UWAGA
Jeżeli Administrator/Dyrektor zaznaczy opcję Korzystaj z puli szkoły to w przypadku, gdy dany
Nauczyciel posiada jeszcze swoją pulę smsów, system w pierwszej kolejności wykorzysta jego
pulę, dopiero potem rozpocznie korzystanie z puli szkoły, automatycznie pomniejszając ją o
wysłane smsy.
Administrator/Dyrektor posiada także możliwośd usuwania dodanych Nauczycieli. Wystarczy w
tym celu kliknąd przycisk usuo zaznaczone.
UWAGA!
Usunięcie Nauczyciela/i spowoduje automatyczne dodanie pozostałej mu puli smsów do puli
smsów szkoły.
- Wysłane smsy
- widok umożliwia podgląd wiadomości, jakie zostały wysłane z konta danego Użytkownika.
Widok zawiera następujące dane: datę wysłania, odbiorcę, nr odbiorcy oraz treśd.
Administrator/Dyrektor posiada także podglądu zużycia smsów w szkole. W tym celu musi
kliknąd w przycisk "Zobacz zużycie SMS. Pojawi się lista zawierająca: nazwisko i imię, liczbę
wysłanych smsów oraz liczby wysłanych wiadomości sms, z podziałem na grupy Użytkowników.
UWAGA! Administrator/dyrektor nie posiada wglądu do prywatnej korespondencji smsowej
Nauczycieli.

Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika.
W zależności od konfiguracji losowany jest jeden numerek dla całej szkoły lub jeden dla każdej
klasy (system sam sprawdza jaki jest maksymalny numer w dzienniku klasy/szkoły)
Z poziomu kont administracyjnych, dyrektorskich oraz sekretariatu możliwe jest wydrukowanie
codziennej listy szczęśliwych numerków.
Wszelkie ustawienia dotyczące szczęśliwego numerka szkolny administrator może znaleźd w
konfiguracji systemu, w zakładce „Parametry konfiguracyjne”.
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INFORMACJA:
Szkoła ma możliwośd zdecydowania, o jakiej godzinie ma byd losowany szczęśliwy numerek (w
przedziale od godziny 18 do 23). Dodatkowo jest możliwośd ustawiania modułu tak, by
szczęśliwy numerek był losowany również w sobotę.

Keystroke
Keystroke jest metodą uwierzytelniania opartą na analizie sposobu pisania na klawiaturze, która
stanowi zabezpieczenie przeciwko utracie danych dostępowych, związanej na przykład z
podpatrzeniem przez osobę nieupoważnioną "przez ramię" wprowadzanych danych lub
zgubieniem karteczki z zapisanymi danymi.
Na chwilę obecną tylko Dyrektorzy, Administratorzy oraz Nauczyciele mogą wypróbowad tę
metodę. Domyślnie jest ona wyłączona.
Włączenie Keystroke możliwe jest poprzez edycję ustawieo konta w konfiguracji (po
zalogowaniu do e-Dziennika). Po wybraniu tej pozycji system poprosi o przejście 3 kroków,
które umożliwią zapoznanie się z tą metodą oraz jej włączenie.
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Jeżeli po włączeniu funkcji Keystroke, sposób wpisywania tekstu nie jest rozpoznawany przez
system, to Keystroke może zostad wyłączone na dwa sposoby:



przez Administratora - przechodząc do widoku Organizacja szkoły - Użytkownicy i
generując nowe hasło dla Użytkownika,
przez Użytkownika - korzystając z funkcji "wyłącz keystroke" na ekranie logowania - po
wpisaniu loginu Użytkownika, na powiązany z nim adres e-mail zostanie przesłana
wiadomośd, zawierająca link służący do wyłączenia Keystroke.

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 eDzienniku informacje o prowadzonej lekcji na bieżąco.
Po wybraniu Interfejsu, system automatycznie wyświetli dzisiejszy dzieo wraz ze wszystkimi
zaplanowanymi lekcjami. Po kliknięciu w niebieski odnośnik Zobacz plan według klasy możliwe
będzie wyświetlenie lekcji dowolnej klasy, w której Nauczyciel prowadzi zajęcia. Klikając w datę
widniejącą po prawej stronie możliwa jest zmiana obecnego dnia, wyświetlanego w Interfejsie
lekcyjnym.

Nauczyciel może rozpocząd wybraną lekcję lub zaplanowad ją, wprowadzając temat, dodając
materiały do lekcji (np. notatki, zasoby czy zadania domowe). Zaplanowana lekcja może zostad
w rozpoczęta w przyszłości.
W kolumnie Opcje Nauczyciel może wybrad jedną z trzech pozycji na liście rozwijanej:




rozpocznij - wprowadzenie informacji dotyczących realizacji, a następnie rozpoczęcie
lekcji,
zaplanuj - wprowadzenie informacji dotyczących realizacji bez jej dodawania w
systemie,
edytuj - edycja dodanej w systemie realizacji.

INFORMACJA:
Jeżeli lekcja, z której Nauczyciel chciałby dodad realizację nie widnieje w tabeli, to możliwe jest
samodzielne wskazanie daty, numeru oraz rodzaju lekcji, a także zajęd w tabeli poniżej.
Planowanie lekcji
Aby zaplanowad lekcję bez jej dodawania do systemu, należy wybrad z listy Opcje pozycję
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zaplanuj (lub wybrad z menu Dziennik pozycję Zaplanuj lekcję) i po kliknięciu w przycisk
Wybierz w wierszu odpowiadającym za wybraną lekcję, Nauczyciel zostanie przeniesiony do
kroku 2, w którym należy wprowadzid temat lekcji lub wybrad go z podpiętego rozkładu
materiału nauczania.
W kroku 3 możliwe jest przygotowanie materiałów do lekcji:






zasoby lekcji,
notatki,
zadania domowe,
przypominajka,
terminarz klasy.

Zaplanowane lekcje zamieszczone są na liście Poprzednie/zaplanowane tematy.
Na planie zajęd w danym dniu, wyświetlanej w Interfejsie lekcyjnym, zaplanowane lekcje
oznaczone będą zielonym znaczkiem w kolumnie Zaplanowane.
Rozpoczęcie lekcji
Aby rozpocząd lekcję, należy odszukad ją w planie lekcji wyświetlonym w Interfejsie lekcyjnym, a
następnie w polu Opcje wybrad rozpocznij. Jeśli lekcja została wcześniej zaplanowana, to temat
lekcji zostanie automatycznie uzupełniony, zostaną także dodane przygotowane materiały.
Jeżeli lekcja nie została wcześniej zaplanowana, to po kliknięciu w przycisk Wybierz, Użytkownik
zostanie przeniesiony do widoku szczegółów lekcji, które przed dodaniem realizacji należy
samodzielnie uzupełnid.
Interfejs lekcyjny oferuje kilka udogodnieo, 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 byd takie same:




data losowania Szczęśliwego numerka,
data wprowadzona przy dodawaniu realizacji,
dzieo 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.
Jeżeli realizowane są lekcje w edukacji wczesnoszkolnej w trybie blokowym, to Interfejs lekcyjny
udostępnia możliwośd wstawienia realizowanych treści z dowolnego tematu z podpiętego
rozkładu materiału. Aby dodad taki temat, należy w oknie dodawania realizacji nad listą
szczegółową realizowanych edukacji kliknąd przycisk Wstaw inne treści, a następnie wybrad
temat z rozkładu, zaznaczyd wybraną edukację i kliknąd Doklej aby dodad temat do już
istniejącego lub Zastąp by nadpisad dotychczasowy temat.
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Po rozpoczęciu lekcji, w dolnej części Interfejsu pojawi się pasek postępu, który będzie
odmierzał czas do kooca lekcji.
W Interfejsie lekcyjnym domyślnie znajdują się pozycje, pozwalające odnotowad oceny i
frekwencje, przeglądad realizację programu, dodad Uczniowi uwagę czy ocenę z zachowania,
zadad zadanie domowe itd. Są to zebrane w jednym miejscu skróty, przekierowujące do
odpowiednich funkcjonalności e-Dziennika. Dodatkowo w Interfejsie znajduje się pozycja,
pozwalająca odnotowad ręcznie wykorzystanie na lekcji TIK, czy zarządzad 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 skonfigurowad znajdujący się w Interfejsie
przybornik, gdzie może utworzyd skoty do wykorzystywanych przez siebie pozycji, których
domyślnie nie ma w Interfejsie.

Frekwencja
e-Dziennik umożliwia odnotowywanie frekwencji Uczniów na zajęciach.
Frekwencja może zostad odnotowana na kilka sposobów:


Wypełnienie karty ocen
- wypełnienie kolumny z frekwencjami spowoduje dodanie odpowiednich danych do
systemu.



Interfejs lekcyjny
- interfejs lekcyjny umożliwia Użytkownikowi odnotowanie frekwencji Uczniów na
zajęciach. Aby to zrobid, wystarczy kliknąd funkcję Sprawdź obecnośd na lekcji
bezpośrednio w interfejsie lekcyjnym, bądź kliknąd przycisk Rozpocznij lekcję,
odnotowad dane odnośnie realizacji, a następnie zatwierdzid je, wybierając przycisk
Zatwierdź i sprawdź obecnośd.



Pozycja Nieobecności oraz Frekwencja- zarządzaj
- pozycje te również umożliwiają odnotowanie frekwencji poszczególnych Uczniów.
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Widok dziennika
e-Dzienniku wyposażony jest w pozycję widok dziennika, gdzie w jednym miejscu zgromadzone
zostały funkcjonalności odpowiadające niektórym pozycjom, jakie można znaleźd w dzienniku
papierowym.
Pozycję tę, można znaleźd w menu Dziennik → widok dziennika.

W widoku dziennika można odnaleźd następujące funkcjonalności:



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



Wycieczki
- ta pozycja przekierowuje Użytkownika do modułuwycieczki, który umożliwia dodanie
informacji odnośnie wycieczek które odbyły się w szkole.
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Ważniejsze wydarzenia z życia klasy
- ta pozycja umożliwia przegląd najważniejszych wydarzeo z życia klasy. Podczas
dodawania/edycji wydarzeo należy wprowadzid 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 odnotowad wszelkie informacje, na które nie ma
miejsca w pozycji zawierającej dane osobowe Uczniów.



Kontakty z rodzicami
- w pozycji tej poszczególni Nauczyciele mogą odnotowad historię kontaktów z
Rodzicami danego Ucznia. Po dodaniu kontaktów, będzie można przeglądad je w tej
pozycji.



Obecnośd uczniów na zajęciach edukacyjnych
- ta pozycja przenosi Użytkownika do wykazu uczęszczania, gdzie można zobaczyd
frekwencje klasy.



Realizacja programów nauczania
- ta pozycja przenosi Użytkownika do realizacji programu, gdzie można
przeglądad/edytowad realizacje programu odnotowane w poszczególnionych klasach.



Oceny zachowania
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- ta pozycja przenosi Użytkownika do pozycji zachowanie, gdzie można
przeglądad/edytowad oceny z zachowania poszczególnych Uczniów.



Oceny postępów w nauce
- ta pozycja przenosi Użytkownika do menu Oceny gdzie można sprawdzid 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 odnotowad zebranie z Rodzicami, a pozostali Nauczyciele, mogą przeglądad
terminy zaplanowanych wywiadówek. .



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



Rada klasowa rodziców
- ta pozycja pozwala 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 pozwala Użytkownikowi na przegląd/edycje danych Rodziców/Opiekunów
dziecka. Podczas wprowadzania/edycji danych , należy dodad 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.



Uwagi i zalecenia dyrektora szkoły - ta pozycja umożliwia wgląd do zaleceo, jakie
Dyrektor placówki wystosował do określonej klasy. Tylko Użytkownik z uprawnieniami
Dyrektora ma możliwośd 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.
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Notatki – uwagi o uczniach
- pozycja ta pozwala 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 przeglądad. Zaznaczenie opcji Publiczna podczas wprowadzania uwagi do systemu
spowoduje wyświetlenie jej na koncie Rodzica w widoku Uwagi.



Dyżurni
- w pozycji tej można dodawad/przeglądad informacje o dyżurnych poszczególnych klas.



Szczególne osiągnięcia uczniów
- pozycja ta zawiera informacje o szczególnych osiągnięciach Uczniów wraz z kategorią
osiągnięd oraz datą ich zdobycia. Kategorie osiągnięd mogą zostad zdefiniowane jedynie
przez Administratora systemu.

Realizacja programu
Pozycja realizacje programu umożliwia generowanie zestawieo na podstawie wprowadzonych
do e-Dziennika realizacji, jak również ich edytowanie oraz usuwanie.
Nauczyciel i Dyrektor mają możliwośd tworzenia zestawieo i przeglądania dodanych realizacji,
mogą jednak edytowad i usuwad tylko te realizacje, które sami dodali. Szkolny Administrator
posiada zarówno możliwośd generowania zestawieo, jak i edytowania i usuwania realizacji
dodanych przez wszystkich Użytkowników. Korzystając z tej pozycji można również odnotowad
realizacje, korzystając z przycisku Dodaj (bez potrzeby korzystania z interfejsu lekcyjnego).
Administrator może odnotowad realizacje wszystkich Użytkowników e-Dziennika, Nauczyciel i
Dyrektor mogą odnotowad realizacje dla swoich lekcji.
Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dodawania lekcji. Po wypełnieniu wszystkich
danych, można wybrad przycisk Zatwierdź lub Zatwierdź i sprawdź obecnośd co spowoduje, że
bez przechodzenia do widoku frekwencji będzie można odnotowad frekwencje Uczniów, na
lekcji dla której odnotowywana jest realizacja.
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Klikając przycisk Zestawienie można wygenerowad zestawienie realizacji programu nauczania
dla poszczególnych klas. Na zestawieniu tym będą znajdowad się informacje dotyczące liczby
godzin odnotowanych z danego przedmiotu przez poszczególnych Nauczycieli.
UWAGA!
Filtry dostępne w głównym widoku pozycji realizacja programu nie mają wpływu na
generowanie zestawienia. Za pomocą tych filtrów, po ustawieniu odpowiednich parametrów,
można wygenerowad wystawienie szczegółowe (zgodnie z wybranymi parametrami) które
można wydrukowad klikając jednocześnie przycisk Ctrl i literę P.
Jeżeli Administrator e-Dziennika skorzystał z funkcji Zmiana nauczyciela, dostępnej w widoku
Organizacja szkoły - Lekcje, to realizacje dodane przez poprzedniego Nauczyciela mogą zostad
wyświetlone wybierając w filtrze Dodający nauczyciel jego nazwisko.
W przypadku gdy szkoła dodaje realizacje korzystając z kart ocen, e-Dziennik umożliwia w
pozycji realizacje programu seryjną zmianę wpisanych na nich tematów graficznych. Aby to
zrobid, należy kliknąd w przycisk Seryjna zmiana graficznych aby edytowad istniejące wpisy.
Podczas usuwania realizacji programu, system daje Użytkownikowi możliwośd usunięcia
również wszystkich frekwencji powiązanych z ta realizacja. Podczas usuwania realizacji system
zapyta, czy usunąd powiązane z nią frekwencje. By to zrobid wystarczy zaznaczyd odpowiednie
pole.
UWAGA! Nieobecności usunięte podczas usuwania realizacji programu zostają usunięte
bezpowrotnie.

Kategorie frekwencji
e-Dziennik posiada kilka domyślnych kategorii frekwencji. Jeśli jednak dostępne kategorie nie są
wystarczające, szkolny Administrator ma możliwośd utworzenia dodatkowych kategorii, w
pozycji Ustawienia → kategorie frekwencji. Dodając kategorie należy podad jej nazwę, skrót,
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rodzaj (nieobecnośd, nieobecnośd usprawiedliwiona, obecnośd, spóźnienie, zwolnienie) oraz
kolor jakim będzie oznaczona.

Po dodaniu kategorii, Nauczyciele będą mogli wykorzystywad ją dodając frekwencje. Kategorie
frekwencji dodane przez Administratora nie są jednak dostępne podczas seryjnego dodawania
frekwencji – w tym widoku Nauczyciel może dodad frekwencje tylko z kategoriami domyślnie
dostępnymi w e-Dzienniku.

Skreślenie ucznia
W przypadku, gdy Uczeo np. z powodów zdrowotnych, przez dłuższy czas nie będzie uczęszczał
do szkoły, by nie było potrzeby dodawania mu frekwencji przez cały ten okres, szkolny
Administrator ma możliwośd skreślenia go w wybranym okresie czasu. Aby to zrobid musi on
wybrad z menu Organizacja szkoły pozycję uczniowie i kliknąd przycisk skreśl przy nazwisku
danego Ucznia. Po wykonaniu tej czynności, trzeba będzie jeszcze odnotowad, w jakim
przedziale czasu Uczeo ma byd skreślony
Uczeo skreślony, będzie widoczny na liście klasy, jednak nazwisko jego będzie przekreślone. W
okresie skreślenia nie będzie możliwości dodania temu Uczniowi żadnych ocen, ocen z
zachowania czy frekwencji.

Dodane skreślenie można w każdej chwili edytowad lub usunąd. Po zakooczeniu okresu
skreślenia, nazwisko Ucznia na liście nie będzie już przekreślone i znów będzie można dodawad
mu oceny i frekwencje.
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UWAGA!
Skreślenie Ucznia za pomocą funkcjiSkreśl nie równa się skreśleniu go z listy Uczniów i usunięciu
ze szkoły!

Historia zmian
e-Dziennik wyposażony jest w narzędzie umożliwiające śledzenie zmian dokonywanych przez
Użytkowników. Funkcja ta nosi nazwę Historia zmian
Historia zmian umożliwia przechowuje historie modyfikacji dla następujących danych:
- Oceny, - Oceny punktowe, - Oceny kształtujące, - Nieobecności, - Zachowanie, Realizacji programu nauczania, -Nauczanie indywidualne -realizacje, - Punktowe oceny
zachowania, - Dni wolne, - Komentarze ocen, - Komentarze ocen zachowania, - Plan
lekcji, - Tematy dnia,
Po wybraniu którejkolwiek z tych pozycji, trzeba będzie jeszcze wybrad Typ danych. Do
wyboru są dwa typy- dane modyfikowane i usunięte.
Po wybraniu rodzaju i typu danych i kliknięciu przycisku Filtruj zostanie wyświetlona
tabela zawierająca listę osób, które dokonywał modyfikacji na wybranych danych.
Dla konkretnej pozycji można sprawdzid datę modyfikacji, adres ip z jakiego została
wykonana i Użytkownika, z konta którego zmiana została dokonana.

Dane z poprzedniej szkoły
Pozycja dane z poprzednie szkoły może znaleźd zastosowanie, w przypadku, gdy jeden z
Uczniów zostaje przeniesiony z innej szkoły np. w trakcie roku szkolnego. Po wybraniu tej
pozycji i danej klasy pojawi się lista zawierająca wszystkich Uczniów tej klasy. Dla wybranego
Ucznia można odnotowad z jakiej szkoły, i w którym roku szkolnym Uczeo został przeniesiony,
jak również odnotowad oceny, jakie uzyskał w poprzedniej szkole.
UWAGA!
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Dane i oceny wprowadzone w tej pozycji nie są brane pod uwagę w żadnych zestawieniach
dostępnych w e-Dzienniku.

Dodatkowe godziny nauczycieli
e-Dziennik pozwala na prowadzenie ewidencji dodatkowych godzin nauczycieli. Umożliwiającą
to funkcjonalnośd , można odnaleźd w menu Narzędzia w pozycji dodatkowe godziny nauczycieli
Szkolny Administrator jako jedyny może dodawad kategorie godzin dodatkowych (klikając
przycisk Edytuj kategorie. Nie ma on natomiast możliwości dodawania godzin dodatkowych,
może jedynie wygenerowad zestawienie, na podstawie danych dodanych przez innych
Użytkowników. Raport będzie zawierał dane typu: nazwisko, imię oraz łączny czas nadgodzin.
Istnieje również możliwośd wygenerowania szczegółowego raportu, zawierającego oprócz w/w
danych dodatkowo datę i opis oraz listę Uczniów, dla których prowadzone były godziny
dodatkowe..
UWAGA!
Utworzona przez Administratora kategoria nie może zostad usunięta, dopóki nie zostaną
usunięte wszystkie wpisy, które wykorzystują tę kategorię.
Zarówno Dyrektor jak i Nauczyciel, mają możliwośd odnotowania godzin dodatkowych.
Nauczyciel nie ma jednak dostępu do generowania raportu na podstawie wprowadzonych
danych.
Aby dodad wpis o godzinach dodatkowych, należy po wybraniu pozycji dodatkowe godziny
nauczycieli kliknąd przycisk Dodaj i uzupełnid dane, w tabeli, która się pojawi. Najlepiej
uzupełnid wszystkie pola, w ten sposób zestawienie będzie zawirowało więcej informacji.
Podczas dodawania wpisu, istnieje również możliwośd dodania listy uczniów, dla których
prowadzone były godziny dodatkowe. Po dodaniu wpisu, Użytkownik, który go dodał może
poprawid lub usunąd wpis, wyszukując go za pomocą filtrów dostępnych w głównym widoku
pozycji dodatkowe godziny nauczycieli i klikając przycisk edytuj lub Usuo.

Rejestr dostępu do danych osobowych
e-Dziennik posiada funkcje pozwalającą Dyrektorowi sprawdzid, czy dany Użytkownik, w
wybranym okresie czasu uzyskał dostęp do danych osobowych przechowywanych w eDzienniku.
Funkcja ta toRejestr dostępu do danych osobowych i jest zlokalizowane w panelu dyrektorskim,
w pozycji Inne opcje → Dane osobowe. Po wejściu w tę zakładkę należy kliknąd w przycisk
Rejestr dostępu do danych osobowych" Pojawi się nowy widok, w którym Dyrektor może
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wskazad Użytkownika (Nauczyciela), którego chce sprawdzid oraz zakres dat dla jakich raport
ma byd sporządzony.
Gotowy raport zawiera następujące pola: data, użytkownik, IP oraz opis. Opis zawiera
informacje na temat osoby, której dane były przeglądane.
UWAGA! Rejestr dostępu do danych osobowych rejestruje dane generowane na podstawie:
eksportu dziennika, wydruków (np. listy uczniów), widoku dziennika (np. dane prawnych
opiekunów), edycji danych uczniów itp.

Seryjne zwolnienia
E-Dziennik posiada funkcję umożliwiającą Nauczycielowi szybkie i wygodne dodawanie Uczniom
(jednej lub wielu osobom) zwolnienia lub innego rodzaju frekwencji w dłuższym okresie.
Funkcje tę odnaleźd można w menu Dziennik, w pozycji Seryjne zwolnienia.
Zastosowanie tej funkcji nie powoduje natychmiastowego dodania w systemie frekwencji.
Podczas sprawdzania obecności, system podpowie wskazaną w tym widoku frekwencję, która
może zostad zaakceptowana lub zmieniona.
UWAGA!
Użytkownik ma możliwośd wprowadzenia seryjnego zwolnienia tylko wtedy, gdy lekcja dla
której chce wprowadzid zwolnienie jest dodana do planu lekcji klasy.
Po wyświetleniu okna Seryjne zwolnienia należy wybrad klasę oraz lekcję. Następnie należy
określid rodzaj frekwencji, która będzie podpowiadana dla danego Ucznia, okres w jakim
frekwencja będzie podpowiadana oraz osoby, dla których frekwencja będzie podpowiadana.
W prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk Okresy zwolnieo. Po przejściu do tego
widoku, wyświetlona zostanie lista wszystkich dodanych zwolnieo, które można następnie
usunąd lub po kliknięciu w przycisk Edytuj wprowadzid zmiany.

Platforma Edukacyjna
e-Dziennik posiada funkcję integracji z platformami edukacyjnymi.
Administrator definiuje w swoim panelu konfiguracyjnym dane odnośnie platformy
edukacyjnej, z którą szkoła zamierza współpracowad (a konkretniej link do logowania się do
platformy). W tym momencie w panelu konfiguracyjnym Użytkowników pojawi się nowa
zakładka platforma edukacyjna, w której będzie można zdefiniowad login oraz hasło. W samym
menu pojawi się nowa ikonka E-nauczanie. Po jej kliknięciu (o ile Użytkownik uzupełnił swój
login i hasło) Użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do platformy edukacyjnej.
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UWAGA!
W obecnej chwili moduł związany z platformami edukacyjnymi jest włączany jedynie przez
Wydawnictwo Librus.

Archiwum
Archiwum to widok umożliwiający przeglądanie i pobieranie danych archiwalnych z lat
poprzednich.
Widok ten podzielony został na dwie części:



Dane ucznia z poprzednich lat,
Archiwum plików Excel-XML.

Aby pobrad dzienniki poszczególnych klas z poprzednich lat, należy skorzystad z przycisku
Archiwum plików Excel-XML. Następnie, należy wybrad rok szkolny, z którego chcemy pobrad
dane. E-Dziennik wyświetli wszystkie klasy, które w danym roku szkolnym uczęszczały do szkoły
i umożliwi pobranie danych poprzez kliknięcie w przycisku Pobierz.
W Archiwum przechowywane są również informacje o dodatkowych godzinach Nauczycieli. Aby
uzyskad do nich dostęp, należy klikąd w pozycję Archiwum plików CSV, a następnie wybrad
określony rok szkolny. Wyświetlone zostaną zarchiwizowane pliki csv zawierające informacje o
dodatkowych godzinach Nauczycieli.

Wyszukaj użytkownika
Funkcja wyszukiwania Użytkowników umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego Ucznia bądź
też Nauczyciela dodanego do systemu. Aby wyszukad konkretnego użytkownika należy wypełnid
jedno z dostępnych pól (imię, nazwisko, PESEL, miejscowośd, ulica) i wybrad rodzaj
Użytkownika. Po odnalezieniu danego Użytkownika można przeglądad jego dane osobowe, albo
w przypadku Ucznia przejśd do kartoteki Ucznia oraz wyświetlid wszystkie klasy wirtualne, do
których został on dodany.

Statystyki
Pozycja Statystyki zawiera ronegpo rodzju zestawienia, jakie dostępne są w e-Dzienniku:



Oceny cząstkowe - Zestawienie ilości ocen cząstkowych, według przedmiotów, z
podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
Oceny cząstkowe szczegółowo - Zestawienie ilości ocen cząstkowych według
przedmiotów i uczniów, z podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
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Oceny cząstkowe (z kol. Nauczyciel) - Zestawienie ilości ocen cząstkowych według
przedmiotów i Nauczycieli, z podziałem na oceny liczone i nieliczone do średniej.
Frekwencja - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych )
oraz spóźnieo, według przedmiotów .
Frekwencja szczegółowo - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych ) oraz spóźnieo, według przedmiotów i Uczniów.
Frekwencja (z kol. Nauczyciel) - Zestawienie nieobecności (usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych ) oraz spóźnieo, według przedmiotów i Nauczycieli.
Klasyfikacja śródroczna - Zestawienie podsumowujące oceny semestralne i absencję
Uczniów wybranej klasy w pierwszym semestrze.
Klasyfikacja roczna - Zestawienie podsumowujące oceny roczne i absencję uczniów
wybranej klasy w całym roku szkolnym.
Zestawienie frekwencji - Zestawienie podsumowujące nieobecności (usprawiedliwione i
nieusprawiedliwione) oraz spóźnienia Uczniów wybranej klasy w całym roku szkolnym.
Zestawienie absencji w wybranym okresie - Zestawienie podsumowujące ilośd
nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz spóźnieo Uczniów
wybranej klasy w wybranym okresie.
Zestawienie absencji ucznia wg przedmiotów - Zestawienie podsumowujące ilośd
nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz spóźnieo dla
wskazanego Ucznia według przedmiotów.
Zestawienie frekwencji wg kategorii - Zestawienie podsumowujące frekwencję Uczniów
według dodanych przez Administratora kategorii frekwencji.
Zestawienie ocen zachowania - Zestawienie podsumowujące oceny z zachowania
wszystkich klas uczęszczających do szkoły dla semestru I lub II.
Zestawienie uwag uczniów (statystyka dodana w wersji 5.6) - Zestawienie
podsumowujące uwagi Uczniów wraz z podziałem na poziomy, Nauczycieli, kategorie,
oddziały oraz jednostki.
Zestawienie ocen śródrocznych i rocznych - Zestawienie podsumowujące ilośd ocen dla
zadanego okresu (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne). W tej statystyce ujęte są
wszystkie klasy uczęszczające do szkoły.
Uczniowie z oceną niedostateczną - Zestawienie uczniów z oceną niedostateczną w
jednej z wybranych kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne).
Uczniowie z oceną nieklasyfikowaną - Zestawienie wybranych klas z ocenami
nieklasyfikowanymi w jednej z wybranych kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne).
Uczniowie z określoną średnią - Zestawienie uczniów z średnią ocen z określonego
zakresu. W pierwszej kolejności należy ustalid, czy zestawienie ma zostad wygenerowane
dla wybranej klasy czy całej szkoły. Następnie, po podaniu zakresu średnich, należy
wybrad kategorię ocen, dla których ma byd liczona średnia (cząstkowe, śródroczne,
roczne). W przypadku średnich z ocen cząstkowych można dodatkowo zdecydowad czy
średnia ma byd liczona z wszystkich przedmiotów, czy tylko z wybranego.
Średnia ocen wg klas - Zestawienie klas względem średnich uzyskanych w toku nauki z
możliwością wyboru przedmiotu i kategorii ocen.
Średnia ocen wg przedmiotów - Zestawienie przedmiotów względem średnich
uzyskanych w toku nauki, z możliwością wyboru klasy i kategorii ocen.
Procentowe zestawienie frekwencji - Zestawienie zawierające procentowe zestawienie
nieobecności dla wybranej klasy, w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. Po
wybraniu rodzaju zestawienia (liczone na podstawie miesięcznej liczby godzin lub na
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podstawie obecności) należy określid, dla której klasy chcemy wygenerowad
zestawienie..
Procentowe zestawienie frekwencji szczegółowo - Zestawienie zawierające procentowe
zestawienie nieobecności dla Uczniów wybranej klasy, w poszczególnych miesiącach
roku szkolnego, w okresie I, II, bądź całym roku szkolnym. Po wybraniu klasy i miesiąca
należy wybrad rodzaj zestawienia (liczone na podstawie miesięcznej liczby godzin lub na
podstawie obecności).
Ranking frekwencji - Zestawienie w postaci rankingu frekwencji wszystkich Uczniów
konkretnej klasy. Do prawidłowego generowania wymagane jest podanie rodzaju
zestawienia (czy system ma zliczad na podstawie miesięcznej liczby godzin bądź
obecności), okresu, za jaki statystyka ma byd wygenerowana(miesiąc bądź wszystkie)
oraz klasy.
Ranking frekwencji wg klas - Zasada działa jest identyczna, jak w przypadku zwykłego
rankingu frekwencji, jednakże tutaj zamiast konkretnej klasy podawane są jednostki.
System generuje ranking frekwencji dla wszystkich klas przynależących do danej
jednostki.
Wykres absencji - Wykres słupkowy, przedstawiający ilośd nieobecności
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) w skali roku, dla poszczególnych klas lub
całej szkoły.
Wykres średniej ocen cząstkowych - Wykres słupkowy średnich ważonych z ocen
cząstkowych, w skali roku szkolnego, dla poszczególnych klas lub całej szkoły. Średnia
obliczana jest z wszystkich ocen cząstkowych wystawionych z kategoriami, które mją
zaznaczoną opcję licz do średniej.
Wykres ocen cząstkowych - Wykres liniowy, obrazujący ilośd poszczególnych ocen
cząstkowych (od 1 do 6) w skali roku szkolnego, dla poszczególnych klas lub dla całej
szkoły. Zliczane są zarówno oceny liczone jak i nieliczone do średniej. W przypadku ocen
z "+" lub "-" znaki te nie są brane pod uwagę. Przykładowo, ocena "3+" liczona jest do
ocen "3".
Wykres ocen śródrocznych i rocznych - Wykres ilustrujący w formie kołowej ilośd ocen
w zadanej kategorii (Śródroczne I, Śródroczne II, roczne)z uwzględnieniem klas.

Statystki można kopiowad, eksportowad do plików CSV oraz drukowad bezpośrednio ze strony
internetowej, korzystając z funkcji Drukuj

Kontrola realizacji
Kontrola realizacji to funkcja pozwalając kontrolowad jak przebiega realizowanie programu w
danej klasie, lub dla danego Nauczyciela.
UWAGA!
Poszczególne zestawienia w kontroli realizacji generowane są na podstawie danych,
wprowadzonych do planu lekcji danej klasy lub nauczyciela.
Aby wygenerowad zestawienie, trzeba wybrad przydział lub klasę. Administrator i dyrektor mają
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jeszcze dodatkowo możliwośd wybrania Nauczyciela, dla którego chcą wygenerowad
zestawienie.
Zestawienia wygenerowane w kontroli realizacji dzielą się na kilka rodzajów:








brakujące realizacje programu względem planu lekcji,
realizacje wykonane ponad program względem planu lekcji,
realizacje w których nie wpisano tekstowego tematu lekcji (realizacja została dodana,
ale pole Temat nie zostały uzupełnione),
realizacje dla których liczba nieobecności i obecności jest równa zero (realizacja została
dodana, jednak nie zostały dodane żadne powiązane z nią frekwencje),
realizacje bez powiązanego tematu z rozkładu materiału nauczania (generowane na
podstawie podpiętego do danej lekcji rozkładu materiału, jeśli do lekcji nie został
podpięty rozkład materiału, nie należy brad pod uwagę danych, które wykazywane są
przez zestawienie),
procent realizacji na podstawie rozkładu materiału nauczania (generowane na
podstawie podpiętego do danej lekcji rozkładu materiału, jeśli do lekcji nie został
podpięty rozkład materiału, nie należy brad pod uwagę danych, które wykazywane są
przez zestawienie).

Jeśli Użytkownik chce sprawdzid jakie dokładnie lekcje kryją się pod wartością liczbową
pojawiająca się w konkretnym zestawieniu, może w tym celu użyd funkcji szczegóły. Po
wybraniu tej funkcji, pojawi się szczegółowe zestawienie lekcji (nadmiarowych lub brakujących,
w zależności od wybranego zestawienia), wraz z datami i numerami lekcji.
Jeżeli z kolei powstałe braki są zamierzone (powstały w wyniku np. apelu, lub imprezy w szkole,
w trakcie której nie zostały odnotowane realizacje) i nie powinny byd wykazywane w kontroli
realizacji, można skorzystad z funkcji Oznacz jako poprawne. Spowoduje to wyłączenie
wskazanej pozycji z kontroli realizacji. W dowolnym momencie można przejrzed oznaczone w
ten sposób realizacje w pozycji Oznaczone jako poprawne. Jeżeli dana pozycja została tutaj
umieszczona omyłkowo, można ją usunąd poprzez przyciśnięcie przycisku Usuo.
Obok brakującej realizacji umieszczony został przycisk Dodaj realizację, który otwiera okno
dodawania brakującej realizacji na wybranej godzinie lekcyjnej z określonego przedmiotu.
Bezpośrednio z pozycji Kontrola realizacji można przyjśd do widoku tygodniowego klasy (klikając
przycisk Widok tygodniowy klasy). W widoku tym, lekcje zaplanowane na dany tydzieo,
prezentowane są w sposób przypominający stronę z dziennika papierowego.

Kontrola frekwencji
Widok Kontrola frekwencji umożliwia wyświetlenie dodanych w systemie frekwencji, które w
odniesieniu do planu lekcji traktowane są przez system jako nadmiarowe lub brakujące.
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Na kontrolę frekwencji mają wpływ następujące elementy systemu:










plan lekcji,
nieobecnośd Nauczycieli i klas,
zastępstwa,
brakujące i nadmiarowe realizacje oznaczone jako poprawne,
wycieczki,
dni wolne szkoły,
skreślenia Uczniów w szkole i w klasach wirtualnych,
nauczanie indywidualne,
data przyjęcia Ucznia do szkoły wprowadzona za pośrednictwem e-Sekretariatu.

Po wyświetleniu widoku należy wybrad z listy rozwijanej klasę oraz nazwisko Nauczyciela,
zostanie wówczas wyświetlona tabela, zawierająca cztery wiersze:






Brakujące oceny frekwencji według planu lekcji – wskazuje ilośd frekwencji, dla których
nie wprowadzono żadnej obecności lub nieobecności,
Nadmiarowe oceny frekwencji według planu lekcji – wskazuje ilośd frekwencji, które
zostały dodane do systemu, chod nie powinny byd jeszcze wystawione,
Brakujące oceny frekwencji względem programu wycieczek - wskazuje ilośd frekwencji,
dla których nie wprowadzono żadnej obecności lub nieobecności w programie
wycieczek,
Nadmiarowe oceny frekwencji względem programu wycieczek - wskazuje ilośd
frekwencji względem programu wycieczek, które zostały dodane do systemu, chod nie
powinny byd jeszcze wystawione.

Zaznaczenie pozycji Licz przedmioty pozalekcyjne spowoduje uwzględnienie w kontroli
przedmiotów pozalekcyjnych oraz wystawionych z nich frekwencji.
Po kliknięciu w przycisk szczegóły, wyświetlona zostanie szczegółowa lista wszystkich
brakujących lub nadmiarowych frekwencji. Jeżeli wyświetlona lista zawiera braki, to korzystając
z przycisku Dodaj frekwencję, znajdującego się po prawej stronie tabeli, możliwe jest ich
uzupełnienie.

Wyniki z egzaminów
e-Dziennik umożliwia dodanie i odnotowanie informacji o egzaminach, które miały miejsce w
szkole.
Aby odnotowad egzamin, należy wybrad pozycję Narzędzia → Wyniki z egzaminów. Następnie
należy wybrad klasę. Pojawi się przycisk Dodaj egzamin. Należy podad podstawowe informacje
o egzaminie: klasę dla jakiej egzamin został przeprowadzony, typ egzaminu oraz datę. W
momencie dodawania nowego egzaminu dla klasy, o ile nie został wcześniej dodany żaden
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wpis, w polu typ egzaminu, nie pojawi się żaden egzamin do wyboru.
Po prawidłowym dodaniu nowego egzaminu wyświetlona zostanie lista wszystkich Uczniów
danej klasy. Dla każdego Ucznia możliwe będzie zdefiniowanie i uzupełnienie trzech pól tj.
Wynik, Numeru zaświadczenia oraz Zwolniony (wypełniamy tylko w przypadku, gdy uczeo był
zwolniony z danego egzaminu). Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy kliknąd przycisk
Dodaj, dzięki któremu dane zostaną zapisane.
W dowolnym momencie istnieje możliwośd edycji wpisu poprzez wybranie przycisku Edytuj lub
też usunięcie go, korzystając z przycisku Usuo.
Wprowadzone wyniki z egzaminów dostępne są do wglądu na koncie Rodzica/Ucznia/Opiekuna.

Ankiety
e-Dziennik wyposażony jest w moduł, umożliwiający pisanie ankiet i udostępnianie ich innym
Użytkownikom.
Użytkownik o uprawnieniach Administratora oraz Dyrektora posiada wgląd w możliwośd
dodawania, edycji oraz udostępniania ankiet innym Użytkownikom e-Dziennika. Ankiety
udostępnid można zarówno Rodzicom, Uczniom jak i Nauczycielom.
Aby stworzyd nową ankietę należy wejśd z menu Moduły wybrad pozycję Ankiety i kliknąd
przycisk Dodaj.
Po wykonaniu tej czynności, pojawi się widok pozwalający na nadanie nazwy ankiecie, dodanie
opisu, oznaczenie czy ankieta została opublikowana, wybór dla kogo ankieta ma byd dostępna (z
uwzględnieniem podziału na Rodzica, Ucznia, Nauczyciela, Dyrektora ).
Po dodaniu w/w danych należy przejśd do etapu dodawania pytao składowych. e-Dziennik
umożliwia na daną chwilę wybór 4 rodzajów pytao: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego
wyboru, otwarte oraz skalę ocen. Aby dodad pytanie należy najpierw wybrad rodzaj pytania a
następnie kliknąd przycisk Dodaj.
1. Pytanie jednokrotnego wyboru: w przypadku tego rodzaju pytania, konieczne jest
zdefiniowanie (wypisanie) treści pytania w polu Treśd pytania oraz wybranie sposobu
prezentacji odpowiedzi w tym pytaniu. Do wyboru są dwa parametry - lista rozwijalna
oraz opcje wypisane jedna pod drugą.
2. Pytanie wielokrotnego wyboru: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest
zdefiniowanie (wypisanie) treści pytania w polu Treśd pytania oraz wybranie minimalnej
i maksymalnej ilości wymaganych odpowiedzi.
3. Pytanie otwarte: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest jedynie zdefiniowanie
(wypisanie) treści pytania w polu "Treśd pytania:". SKF wyświetli użytkownikowi w
momencie wypełniania ankiety stosowne pole umożliwiające wypowiedzenie się na
zadany temat.
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4. Skala ocen: w przypadku tego rodzaju pytania konieczne jest zdefiniowanie (wypisanie)
treści pytania w polu Treśd pytania oraz nadanie dolnej i górnej granicy skali. .

Po uzupełnieniu wszystkich danych i dodaniu pytao, należy zaznaczyd opcję Publikuj (widoczną
poniżej pola Stopka ankiety). Po zaznaczeniu tej opcji i zapisaniu ankiety, zostanie ona zapisania
oraz jednocześnie opublikowana wybranym Użytkownikom.
Użytkownicy, którym przypisano ankietę, zobaczą ją bezpośrednio po zalogowaniu się do
dziennika elektronicznego, na środku strony (widoczny będzie napis Zapraszamy do wypełnienia
ankiety:...).
UWAGA! Istnieje możliwośd zarządzania kolejnością pytao w ankiecie poprzez skorzystanie z
przycisków Wyżej i Niżej, które umieszczą wskazane pytanie/a w pozycji wskazanej przez
Użytkownika.
Wyniki ankiety można zobaczyd klikając w przycisk Wyniki bądź pobrad w postaci pliku klikając
w przycisk csv. Zostanie przygotowany plik w formacie Excela zawierający dotychczasowe
odpowiedzi na zadane pytanie.

Zadania domowe
e-Dziennik daje Nauczycielowi możliwośd wpisywania do systemu zadao domowych,
przydzielanych danym klasom lub Uczniom. O każdym wpisanym przez Nauczyciela zadaniu
domowym informację otrzymują Uczniowie, którym zadanie zostało przydzielone, oraz ich
Rodzice.
Aby przydzielid danej klasie zadanie należy z menu Dziennik wybrad pozycję Zadania domowe, a
następnie przycisk Dodaj zadanie i wykonad następujące czynności:
- w oknie, które się pojawi należy w pierwszej kolejności dokonad wyboru zajęd edukacyjnych.
- na liście Uczniów, przypisanych do wybranego oddziału należy dokonad wyboru tych, którym
chce się przydzielid zadanie (można zaznaczyd wszystkich Uczniów lub tylko pojedynczych)
- wpisad temat zadania i wybrad kategorię
- ustawid datę udostępnienia, czyli datę począwszy od której, dane zadanie obowiązuje
(domyślnie jest to data bieżąca, można ja jednak zmienid na datę późniejszą, nie da się dodad
zadania z datą wsteczną)
- wybrad termin wykonania zadania
Dostępne możliwości to: następna lekcja, za tydzieo od dzisiaj i za dwa tygodnie od dzisiaj. Jeśli
chcemy dokonad wyboru innego terminu, należy z list wybrad pozycję wybrana data spowoduje
to pojawienie się po prawej stronie okienka, w którym należy dokonad wyboru daty wykonania
zadania
Po wpisaniu treści zadania, należy kliknąd przycisk Dodaj zadanie. Od tego momentu zadanie
zostanie dodane, informacja o zadaniu będzie dostępna w panelu Uczniów, którym zostało ono
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przydzielone, oraz ich Rodziców.

INFORMACJA!
Jeśli nie ma możliwości wybrania kategorii, oznacza to, że żadne nie zostały jeszcze dodane.
Kategorię można dodad wybierając znak + w wierszu Kategoria.
W module Zadania domowe istnieje również możliwośd sprawdzenia ilośd zadawanych uczniom
prac domowych. Aby to zrobid należy, za pomocą dostępnych w module filtrów ustawid
przedział czasu, a następnie klasę i przedmiot, dla którego chcemy wygenerowad zestawienie i
wybrad przycisk Zestawienie zadao. Na zestawieniu, które się pojawi, widoczna będzie ilośd
zadao domowych przydzielona w wybranym okresie poszczególnym uczniom, jak również
średnia ilośd zadao domowych dla całej klasy.

Aby zobaczyd listę zadao dodanych przez siebie w danym okresie czasu, należy wybrad przycisk
Zadane przeze mnie. Pojawi się lista przydzielonych przez nas zadao z możliwością podglądu,
edycji i usunięcia poszczególnych wpisów.

Mapowanie ocen opisowych w usłudze SMSinfo
Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w dalszym ciągu ma możliwośd
zdecydowania w jaki sposób prezentowane będą oceny ucznia, jakie rodzic otrzymuje za
pośrednictwem usługi SMSinfo. W tym celu, Administrator szkolny musi wpisad odpowiednie
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wartości w tabeli, która znajduje się w konfiguracji systemu, w zakładce "Ocena opisowa".
Przykładowo: jeśli szkoła chce, by oceny z przedziału "zgodnie z oczekiwaniami" prezentowane
były jako liczba 5, musi wstawid odpowiednią wartośd w wierszu tabeli "zgodnie z
oczekiwaniami".

Kiermasz Książki Używanej
Kiermasz Książki Używanej jest modułem służącym do zamieszczania przez Uczniów i Rodziców
ogłoszeo zawierających oferty sprzedaży używanych podręczników szkolnych. Moduł ten jest
ściśle powiązany z modułem e-ListyPodręczników i funkcjonuje tylko wtedy, gdy eListaPodręczników została opublikowana. Ogłoszenia zamieszczad mogą wyłącznie Rodzice i
Uczniowie związani z Paostwa placówką oświatową.
Włączanie/wyłączanie modułu
Użytkownikami uprawnionymi do włączania i wyłączania modułu Kiermasz Książki Używanej są:
Administrator e-Dziennika, Dyrektor oraz wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia do
publikowania szkolnej e-ListyPodręczników nadane przez Dyrektora lub Administratora w
konfiguracji modułu e-ListyPodręczników.
Moduł Kiermasz Książki Używanej może zostad włączony na dwa sposoby:


Jeżeli e-ListaPodręczników nie została jeszcze opublikowana, to podczas jej publikacji (za
pomocą ikonki e-ListaPodręczników → Szkolna lista → Inne opcje → Publikuj) domyślnie
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zaznaczona jest opcja włączenia modułu Kiermasz Książki Używanej. Po opublikowaniu
takiej Listy, moduł zostanie włączony.
Jeżeli e-ListaPodręczników została już opublikowana, to moduł Kiermasz Książki
Używanej może zostad włączony klikając na ikonkę e-ListaPodręczników → Szkolna lista
→ Inne opcje → Włącz Kiermasz Książki Używanej.

Wyłączenie modułu możliwe jest na dwa sposoby.




Po wyłączeniu publikacji e-ListyPodręczników, moduł również nie będzie publikowany.
Wszystkie dodane ogłoszenia pozostaną zapisane w systemie i po ponownym
opublikowaniu e-ListyPodręczników będą one widoczne.
Moduł można również wyłączyd bez usuwania publikacji e-ListyPodręczników,
korzystając z przycisku e-ListaPodręczników → Szkolna lista → Inne opcje → Wyłącz
Kiermasz Książki Używanej. Wyłączenie modułu w ten sposób wiąże się z
bezpowrotnym usunięciem wszystkich opublikowanych ogłoszeo.

Przeglądanie ogłoszeo
Aktualna lista ogłoszeo dostępna jest na utworzonej indywidualnie dla każdej szkoły stronie
zawierającej listę podręczników z modułu e-ListaPodręczników. Aby wyświetlid ją na koncie
Administratora/Dyrektora/Nauczyciela należy kliknąd na ikonkę e-ListaPodręczników, a
następnie wybrad Szkolna lista. Wyświetlony zostanie odnośnik do publicznie dostępnej eListyPodręczników, która zawiera listę ogłoszeo Użytkowników posortowaną według daty
dodania – od najmłodszego do najstarszego.
Ogłoszenia dodawad oraz edytowad mogą wyłącznie Rodzice oraz Uczniowie uczący w
Paostwa szkole. Z jednego konta (Rodzic i Uczeo - razem) może zostad opublikowane wyłącznie
jedno ogłoszenie.
Po prawej stronie każdego dodanego ogłoszenia znajdują się dwa przyciski służące do
wyświetlenia szczegółów danego ogłoszenia oraz przesłania wiadomości do ogłoszeniodawcy.
Są one pomocne Rodzicom oraz Uczniom w skontaktowaniu się ze sobą.

Rodzice i Uczniowie przy przesyłaniu odpowiedzi na ogłoszenie, muszą wypełnid niewielki
formularz składający się z dwóch części: treści przesyłanej wiadomości oraz danych
kontaktowych, które zostaną wykorzystane przez ogłoszeniodawcę do nawiązania kontaktu z
zainteresowaną ofertą. Niewłaściwe lub niewystarczające wypełnienie tych pól może
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uniemożliwid ogłoszeniodawcy odpowiedź na wiadomośd.
Po przesłaniu odpowiedzi, ogłoszeniodawca otrzyma wiadomośd e-mail zawierającą przesłane
dane osoby zainteresowanej (tylko takie jakie sama zdecydowała się ujawnid). Dalszy kontakt
odbywa się już poza e-Dziennikiem i uzależniony jest od danych, które zostały przesłane przez
osobę zainteresowaną zakupem (np. numer telefonu czy adres e-mail).
Na żadnym etapie kontaktu pomiędzy ogłoszeniodawcą oraz osobą zainteresowaną nie
dochodzi do udostępnienia dowolnej z nich danych osobowych zapisanych w e-Dzienniku
Jeżeli po opublikowaniu ogłoszenia, ogłoszeniodawca usunął w systemie adres e-mail
przypisany do swojego konta, to przesłanie do niego wiadomości nie będzie możliwe.
UWAGA
Szkoła nie uczestniczy w procesie komunikowania się pomiędzy Ogłoszeniodawcą (Uczniem lub
Rodzicem) a Zainteresowanym Ofertą (Uczniem lub Rodzicem).
Usuwanie ogłoszeo
Usunięcie ogłoszeo Użytkowników może odbyd się na dwa sposoby: usunięcie wybranych
ogłoszeo oraz usunięcie wszystkich ogłoszeo w module KKU.
UWAGA
Funkcja usuwania ogłoszeo została stworzona w celu zapewnienia szkole pełnej kontroli nad
treściami zamieszczanymi przez Uczniów oraz Rodziców. Należy jej używad wyłącznie wtedy,
kiedy ogłoszenie nie spełnia pewnych norm i zasad, np. zawiera wulgaryzmy, jest obraźliwe
czy zawiera treści rasistowskie.
Aby usunąd pojedyncze ogłoszenia, należy przejśd do publicznej e-ListyPodręczników, a
następnie zaznaczyd po lewej stronie na liście wybrane ogłoszenia i kliknąd Usuo zaznaczone. Po
usunięciu ogłoszenia, jego autor otrzyma stosowne powiadomienie o tym fakcie w module
Wiadomości.
Usunięcie wszystkich zamieszczonych ogłoszeo możliwe jest poprzez pojedyncze zaznaczenie
ich i kliknięcie Usuo zaznaczone lub poprzez zalogowanie się do e-ListyPodręczników, wybranie
Szkolnej listy i z menu Inne opcje wybranie Wyłącz Kiermasz Książki Używanej. Spowoduje to
automatyczne usunięcie wszystkich dodanych przez Użytkowników ogłoszeo. Wykonanie tej
czynności nie spowoduje wygenerowania dla autorów powiadomienia o usunięciu ogłoszenia.
UWAGA
Librus Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że nie odpowiada za treśd ogłoszeo zamieszczonych w
niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, które zostały umieszczone w nim
przez Użytkowników lub osoby trzecie, w szczególności Librus Sp z o.o. wyłącza swoją
odpowiedzialnośd za poprawnośd zamieszczonych w Serwisie ogłoszeo dotyczących w
szczególności oferowania do sprzedaży książek i podręczników używanych. Librus Sp. z o.o. nie
jest pośrednikiem w sprzedaży książek, w żaden sposób nie gwarantuje ich dostępności czy
poprawności samych ofert, jak również nie odpowiada za ich treśd. Librus Sp. z o.o. nie pobiera
od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z możliwości publikowania i odczytywania
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ogłoszeo, jak również w żaden sposób nie namawia do skorzystania z oferty innych
Użytkowników. Moduł ogłoszeo (Kiermasz Książki Używanej - KKU) ma na celu wyłącznie
umożliwid Użytkownikom Serwisu wymienienie się informacją o chęci sprzedaży książek oraz
kontaktowanie się ze sobą. Moduł ten wspomaga szkołę w realizacji obowiązku wynikającego z
art. 22b Ustawy o systemie oświaty. Użytkownik serwisu przed rozważeniem kontaktu z
ogłoszeniodawcą, a w szczególności przed dokonaniem zakupu, powinien potwierdzid zgodnośd
oferowanych przez ogłoszeniodawcę podręczników z opublikowaną przez szkołę listą
podręczników obowiązujących na dany rok szkolny dla odpowiedniego Ucznia w zależności od
poziomu nauczania. W szczególności potwierdzid należy podręczniki, których wybór ma
charakter wariantowy, czyli które nie są obowiązkowe dla każdego Ucznia na danym poziomie
nauczania. Informacje zawarte w module ogłoszeo KKU nie są weryfikowane przez Librus Sp. z
o.o., a firma nie prowadzi sprzedaży podręczników, nie gwarantuje ich dostępności ani
aktualności ogłoszeo publikowanych przez Użytkowników w module KKU, warunków dostawy
czy cen dla Użytkownika. W szczególności każdy Rodzic czy Uczeo powinien we własnym
zakresie oraz w zgodzie z własnymi kryteriami oceny korzystności ofert dokonad samodzielnej
analizy porównawczej pomiędzy ofertami innych Użytkowników, jak również wielu księgarni
specjalizujących się w sprzedaży nowych książek i podręczników. Informujemy również, że
włączenie modułu e-ListyPodręczników oraz jego części - Kiermasz Książki Używanej - przez
szkołę nie jest obligatoryjne.

ŚREDNIE W SYSTEMIE
W e-Dzienniku średnie liczy się przy pomocy tzw. współczynników wagowych.
Sposób liczenia średniej ważonej opisany jest poniżej:
Średnia ważona niepustej listy danych

z odnoszącymi się do nich nieujemnymi wagami

jest określona przez:

co oznacza:

Przykład:
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W systemie znajduje się Uczeo Jan K., który uczęszcza do Szkoły Podstawowej.
Uczeo ma następujące oceny: 4,3,4+,4Średnia arytmetyczna z jego ocen wynosi: ~3,8
Można obliczyd średnią ważoną dla Ucznia wykorzystując do tego współczynnik wagowy
(odpowiednio dla ocen jest to: 1 dla 4, 2 dla 3, 3 dla 4+ oraz 2 dla 4-):
x = (( 1 * 4 ) + ( 2 * 3 ) + ( 3 * 4,5 ) + ( 2 * 3,75 )) / 8 = ~3,9

Należy pamiętad, że zgodnie ze wzorem
, oceny, które
posiadają większą wagę będą miały większy udział w średniej niż dane, które posiadają mniejszą
wagę. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której oceny posiadają takie same współczynniki
wagowe, średnią liczy się jak średnią arytmetyczną.
Administrator e-Dziennika posiada możliwośd ustawiania współczynników wagowych dla
poszczególnych kategorii ocen. Można to zrobid w pozycji Kategorie ocen.
Jeżeli Nauczyciel uczący w danej szkole stwierdzi, że ustalone wagi mu nie odpowiadają, może
poprawid wagi kategorii wedle własnych potrzeb. Poprawienia wag lub ustalenia nowych
również dokonuje on poprzez pozycjęKategorie ocen.
Przykład:
Uczeo Jan K. posiada następujące oceny: 4,3,4+,4W e-Dzienniku + przy ocenie jest traktowany jako +0,5 natomiast - przy ocenie jako -0,25 (np.
4+ posiada wartośd w systemie równą 4,5, natomiast 4- posiada wartośd w systemie równą
3,75).
Administrator utworzył 3 kategorie w systemie: aktywnośd, kartkówka oraz sprawdzian
przydzielając im tą samą wagę = 1.
Nauczyciel stwierdził, że jest to stopniowanie ocen mu nie odpowiada i utworzył własne
kategorie, które zmapował i przydzielił im wagi 1,2 oraz 3.
Wobec czego sytuacja Ucznia kształtuje się następująco:
- jeżeli Nauczyciel skorzystałby z ustawieo Administratora:
x = (( 1 * 4 ) + ( 1 * 3 ) + ( 1 * 4,5 ) + (1 * 3,75)) / 4 = ~3,8
- jeżeli Nauczyciel skorzystałby z ustawieo indywidualnych:
x = (( 1 * 4 ) + ( 1 * 3 ) + ( 2 * 4,5 ) + ( 3 * 3,75 )) / 7 = ~3,9

ZASTĘPSTWA
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W poniższym artykule opisano moduł Zastępstwa wraz z najczęściej spotykanymi przykładami
zastępstw i opisem ich wprowadzania do systemu.

Opis funkcji
Moduł Zastępstwa wyłączony

Jeśli szkoła nie chce korzystad z modułu Zastępstw, szkolny Administrator ma możliwośd
wyłączenia go, w ustawieniach konfiguracyjnych e-Dziennika, w pozycji Zastępstwa. Po zmianie
stanu modułu na wyłączony i zaznaczeniu pola wyboru Pozwól nauczycielom na dodanie danych
na dowolnym przydziale, Nauczyciel, prowadząc lekcje za nieobecnego Nauczyciela, będzie miał
możliwośd odnotowania realizacji, ocen i frekwencji na jego konto. Nie będzie to wiązało się z
koniecznością dodania nieobecności Nauczyciela. Odnotowad dane na przydziale innego
Nauczyciela można zaznaczając podczas dodawania w interfejsie lekcyjnym pole lekcja za
innego nauczyciela.
UWAGA!
Odnotowana w ten sposób realizacja, we wszelkich statystykach i kontrolach, zawsze będzie
liczona na konto Nauczyciela, za którego prowadzimy lekcje, niezależnie od tego, który
Nauczyciel dodał realizację. Natomiast w widoku tygodniowym klasy, realizacja ta zostanie
odnotowana wraz z informacją, przez kogo została dodana. Podobna informacja będzie
odnotowana na innych widokach, zawierających dane wprowadzone na przydział innego
nauczyciela np. na widoku ocen i frekwencji.
Należy mied na uwadze, że wyłączenie modułu Zastępstwa spowoduje, że nie będą dostępne
jakiekolwiek statystyki zastępstw i nieobecności Nauczycieli. Nie będzie też możliwości, by
odnotowad realizacje na konto innego Nauczyciela z innego przedmiotu niż ten, jaki dodany jest
na danej godzinie do planu lekcji.
Przykładowo:
Nauczyciel A jest nieobecny, w planie lekcji ma matematykę, którą będzie prowadził za niego
nauczyciel B, uczący w tej klasie polskiego. Nauczyciel B ma możliwośd dodania na tej lekcji
danych na przydziale nauczyciela A, po zaznaczeniu pola lekcja za innego nauczyciela. Może on
odnotowad w ten sposób realizacje, oceny i frekwencje, ale tylko na matematyce, nie ma
możliwości odnotowania, że zamiast matematyki przeprowadził swoją lekcję polskiego, nie ma
również możliwości, by realizację tę policzył na swoje konto.
Po wyłączeniu modułu wszystkie dodane wcześniej za jego pomocą Zastępstwa pozostaną w
systemie w niezmienionej formie. W każdej chwili istnieje możliwośd ponownego włączenia
modułu Zastępstwa.
UWAGA!
Wyłączenie modułu Zastępstwa nie jest zalecane! Wyłączając moduł powinni Paostwo zdawad
sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji jakie spowoduje to w systemie, jak również z
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ograniczeo, jakie ma funkcja dodawania realizacji na dowolnym przydziale.

Moduł Zastępstwa włączony

Moduł Zastępstwa służy do zarządzania zastępstwami w e-Dzienniku. Za jego pomocą można
odnotowad rożne rodzaje zastępstw i nieobecności, zarówno danej klasy jak i Nauczyciela.
Moduł daje możliwośd zaplanowania i wprowadzenia do systemu zarówno zastępstwa za
Nauczyciela, który nieobecny jest tylko przez jedną lub kilka godzin lekcyjnych, jak również
zastępstwa za Nauczyciela przebywającego na dłuższym zwolnieniu np. z powodów
zdrowotnych.
Domyślnie zastępstwo zaplanowad może szkolny Administrator systemu i Użytkownicy o
uprawnieniach dyrektorskich. Jednak jeśli istnieje potrzeba, by większa liczba Użytkowników
miała możliwośd dodawania nieobecności Nauczycieli i planowania zastępstw, szkolny
Administrator systemu może im nadad takie uprawnienia w konfiguracji systemu, w pozycji
Zastępstwa.
INFORMACJA:
Jeśli administrator w ustawieniach konfiguracyjnych modułu Zastępstwa zaznaczy pole wyboru
wysyłaj powiadomienia o zastępstwach, w momencie dodania zastępstwa zostanie wysłana
wiadomośd systemowa do Nauczyciela zastępującego.
Zmiana w wersji 5.4: ręczne wysyłanie powiadomieo o zastępstwach
Jeżeli opcja automatycznego wysyłania powiadomieo o zastępstwie nie została zaznaczona, to
po wybraniu Inne opcje -> Wyślij powiadomienie będzie możliwe samodzielnie wysłanie
powiadomienia do zastępującego Nauczyciela.
Jeśli Administrator zaznaczy pole wyboru przy funkcji wyświetlaj tekst uwagi w informacji o
zastępstwie, to uwagi wpisane podczas dodawania zastępstwa, będą wyświetlad się między
innymi w planie lekcji i w terminarzu, w dniu i na godzinie lekcyjnej, na której dodane zostało
zastępstwo.
Zmiana w wersji 5.6: wyświetlanie stanu przesłanego powiadomienia o zastępstwie
Po wysłaniu do Nauczyciela powiadomienia o zastępstwie (niezależnie od tego czy zostało ono
wysłane automatycznie czy ręcznie), w głównej tabeli zastępstw obok nazwiska Nauczyciela
zastępującego wyświetlona zostanie dodatkowa ikonka:
- wiadomośd nie została odczytana
- wiadomośd została odczytana, po najechaniu na ikonkę kursorem, wyświetlona zostanie
data odczytania wiadomości.
Brak ikonki oznacza, że wiadomośd nie została wysłana.
Zmiana w wersji 5.4: uwagi do zastępstwa wysyłane w powiadomieniach
Jeżeli Administrator zaznaczy pole wyświetlaj tekst uwagi w informacji o zastępstwie, to od
wersji 5.4 uwagi dodane do zastępstwa zostaną także umieszczone w wysyłanym do
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Nauczyciela powiadomieniu o przydzieleniu zastępstwa.
UWAGA!
Począwszy od wersji 4.5 Nauczyciel nie będzie miał możliwości dodania zastępstwa, jeśli nie
zostanie ono wcześniej zaplanowane przez osobę odpowiadającą za planowanie zastępstw w
szkole. Nie będzie możliwości, by - tak jak do tej pory - wybrad w interfejsie zamiast opcji
standardowa lekcja opcję prowadzę zastępstwo. W momencie gdy zastępstwo zostanie
zaplanowane na konkretnej godzinie lekcyjnej i przydzielone któremuś z Nauczycieli, gdy
otworzy on interfejs lekcyjny na tej lekcji, automatycznie będzie w nim wybrana opcja
prowadzę zastępstwo. Nauczyciel będzie miał możliwośd by wybrad zamiast prowadzenia
zaplanowanego zastępstwa prowadzenie jednej ze swoich standardowych lekcji. Poza tym nie
będzie mógł wprowadzad w zaplanowanym zastępstwie żadnych modyfikacji. Oznacza to, że nie
będzie miał możliwości zmiany godziny zastępstwa, Nauczyciela, za którego je prowadzi,
przedmiotu, jaki prowadzi na zastępstwie, a także tego, na czyje konto ma byd liczona dodana
na zastępstwie realizacja. O wszystkich tych parametrach decyduje osoba upoważniona podczas
dodawania zastępstwa. POCZĄWSZY OD WERSJI 4.5 ZASTĘPSTWA BEZWZGLĘDNIE MUSZĄ BYD
PLANOWANE ZA POŚREDNICTWEM MODUŁU ZASTĘPSTWA. BĘDZIE TO JEDYNA MOŻLIWOŚD
ODNOTOWANIA ZASTĘPSTWA W E-DZIENNIKU!

Wprowadzanie Zastępstw:
Zanim przystąpimy do dodawania zastępstwa, należy zdefiniowad rodzaje zastępstw i
nieobecności. Aby to zrobid, należy wybrad pozycję Inne opcje → Słownik i dodad konkretne
rodzaje zastępstw i nieobecności:
- Rodzaje zastępstw, np. zwolnienie
- Rodzaje nieobecności Nauczyciela, np. zwolnienie chorobowe
- Rodzaje nieobecności klasy, np. wycieczka klasowa
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INFORMACJA:
Dodad kategorię nieobecności czy kategorie zastępstw do słownika można również podczas
dodawania konkretnej nieobecności lub zastępstwa, za pomocą znaku plus, znajdującego się
obok pola Rodzaj zastępstwa lub Rodzaj nieobecności.

Wprowadzenie rodzajów zastępstw i nieobecności jest konieczne, ponieważ zestawienia
dostępne w module są tworzone min. na podstawie wprowadzonych kategorii nieobecności czy
rodzajów zastępstw. Należy zatem kategorie nieobecności i zastępstw zdefiniowad tak, by
odpowiadały temu, jakie chcemy wygenerowad zestawienie.
UWAGA!
Zanim dodamy zastępstwo, należy w pierwszej kolejności dodad nieobecnośd Nauczyciela. Bez
tego zaplanowanie zastępstwa nie będzie możliwe.
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Jeśli rodzaje nieobecności zostały zdefiniowane, można przystąpid do dodawania nieobecności
klasy lub Nauczyciela. Aby to zrobid, należy wybrad przycisk Dodaj nieobecnośd i uzupełnid
wymagane dane, w pierwszej kolejności decydując, z jakim rodzajem nieobecności mamy do
czynienia. Możemy dodad nieobecnośd na dłuższy okres, na jeden dzieo lub tylko na wybrane
godziny lekcyjne.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne dodawanie nieobecności klas i Nauczycieli
Podczas dodawania nieobecności można wskazad większą ilośd Nauczycieli lub klas poprzez
rozwinięcie listy Nieobecny i zaznaczenie pola po lewej stronie określonej pozycji.
Nieobecnośd klasy dodajemy wtedy, gdy zajęcia odwołane są ponieważ to dana klasa jest
nieobecna. Jeśli klasa jest nieobecna, to oczywistym następstwem jej nieobecności jest to, że
zajęcia klasy się nie odbędą, dlatego właśnie po dodaniu nieobecności klasy nie ma już potrzeby
odnotowywad w terminie tej absencji realizacji i frekwencji dla tej klasy.
INFORMACJA:
Po dodaniu nieobecności klasy, będzie ona widoczna w terminarzu i zestawieniach w module
Zastępstwa, po ustawieniu zakresu dat obejmującego dodaną nieobecnośd i wybraniu rodzaju
zestawienia Zestawienie nieobecności klas. Nauczyciele uczący klasy w dniu, w którym mają one
odnotowaną nieobecnośd, podczas dodawania zastępstwa na ten dzieo, będą prezentowani
jako nie mający żadnych zajęd w terminie dodawanego zastępstwa.
UWAGA!
Na godzinach lekcyjnych, na których dane klasy mają odnotowaną nieobecnośd, nie należy
dodawad realizacji ani frekwencji, bo system potraktuje je jako nadmiarowe.
Natomiast po dodaniu nieobecności Nauczyciela trzeba zdecydowad, co zrobid z lekcjami, które
powinien prowadzid nieobecny Nauczyciel. W zależności od sposobu postępowania w
przypadku nieobecności i tego, co chcemy osiągnąd, możemy zaplanowad kilka rożnych
rodzajów zastępstw.
INFORMACJA:
Lista zajęd, na których należy dodad zastępstwa, jest tworzona na postawie planu lekcji.
Oznacza to, że po dodaniu nieobecności Nauczyciela lista zajęd, dla których należy przydzielid
zastępstwa, pokrywa się z zajęciami, jakie dany Nauczyciel ma dodane w planie lekcji w okresie
nieobecności.
Jeżeli zajęcia podczas nieobecności Nauczyciela mają zostad odwołane, to można to uczynid w
oknie przydzielania zastępstwa zaznaczając opcję Lekcja odwołana.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne odwoływanie zajęd
Aby odwoład jednocześnie zajęcia większej ilości klas, należy dodad nieobecnośd Nauczyciela, a
następnie na stronie głównej widoku Zastępstwa należy wybrad z menu Inne opcje pozycję
Odwołaj seryjnie i zaznaczyd zastępstwa, podczas których lekcje powinny zostad odwołane.
Dodane nieobecności Nauczyciela, będą widoczne po ustawieniu odpowiedniego zakresu dat w
głównym widoku modułu Zastępstwa. Nieobecności Nauczyciela i klas będą widoczne w pozycji
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Inne opcje → Zestawienia, ustawieniu zakresu dat obejmującego nieobecności, które chcemy
zobaczyd i wybraniu rodzaju zestawiania dotyczącego nieobecności Nauczycieli lub klas.
Możliwośd edytowania dodanych nieobecności Nauczycieli lub klas będzie dostępna tylko
poprzez wygenerowane zestawienia. Dodatkowo, nieobecności Nauczyciela i klas odnotowane
w module Zastępstwa automatycznie dodają się do terminarza.

INFORMACJA:
Nieobecności Nauczycieli i klas można także edytowad używając przycisku Edytuj nieobecności.
UWAGA!
Począwszy od wersji 4.5 e-Dziennika nie będzie możliwości wybrania w interfejsie lekcyjnym
Zastępstwa, jeśli nie zostanie ono wcześniej zaplanowane w module Zastępstwa.
Zmiana w wersji 5.4: seryjne planowanie zastępstw
Jeżeli nieobecny Nauczyciel prowadzi więcej zajęd w danym dniu, to możliwe jest seryjne
dodanie tego samego zastępstwa na różnych lekcjach Nauczyciela z różnych przedmiotów w
ramach jednej klasy. Aby to uczynid, należy po kliknięciu w przycisk Przydziel kliknąd Dodaj
zajęcia i wskazad kolejne lekcje, na które zostanie przydzielone zastępstwo. Podczas dodawania
zajęd nie będzie możliwa zmiana daty oraz numeru lekcji. Modyfikację tą można wprowadzid
pojedynczo dla każdej lekcji po dodaniu zastępstwa.
Zmiana w wersji 5.6: dostępnośd nauczycieli
Jeżeli Nauczyciel nie może prowadzid zastępstw w określonych dniach lub na wybranych
godzinach lekcyjnych, to Administrator oraz Dyrektor mogą odnotowad ten fakt w e-Dzienniku.
Informację taką należy wprowadzid w widoku Inne opcje -> Dostępnośd nauczycieli. Po wybraniu
nazwiska Nauczyciela z listy rozwijanej należy zaznaczyd dni i godziny lekcyjne, w których osoba
jest dostępna i można przydzielid jej zastępstwo. Niezaznaczenie wybranego pola wskazuje na
brak dostępności Nauczyciela. W widoku przydzielania zastępstwa jego nazwisko będzie
znajdowało się w sekcji niedostępny (mimo to, będzie możliwe wybranie tej osoby z listy i
przydzielenie zastępstwa).
INFORMACJA:
Gdy podczas dodawania zastępstwa wybieramy Nauczyciela zastępującego, nie są oni
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umiejscowieni na liście wyboru w przypadkowej kolejności, ale posortowani według
następujących kryteriów:
1. Nauczyciele uczący przedmiotu, który ma byd prowadzony na zastępstwie, mający w
terminie planowanego zastępstwa okienko (oznaczeni na zielono),
2. Nauczyciele, którzy mają w klasie, w której będzie prowadzone zastępstwo, przydział z
jakiegokolwiek przedmiotu i mają okienko w terminie planowanego zastępstwa
(zaznaczeni na niebiesko),
3. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa nie prowadzą żadnej lekcji,
według liczby zastępstw jakie mają przydzielone w bieżącym miesiącu (oznaczeni na
pomaraoczowo),
4. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa prowadzą inna lekcję,
5. Nauczyciele, którzy w terminie planowanego zastępstwa mają odnotowaną
nieobecnośd,
6. Nauczyciele, którzy nie są w tym dniu dostępni w szkole.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w nauczaniu indywidualnym na danej godzinie lekcyjnej będzie
traktowany przez system jako zajęty.
Zmiana w wersji 5.6: wyświetlanie zrealizowanych i niezrealizowanych zastępstw
W prawym górnym rogu głównej tabeli zastępstw znajduje się lista rozwijana, dzięki której
możliwe jest zawężenie wyświetlanych wyników np. tylko do zastępstw niezaplanowanych czy
też zajęd odwołanych. Po wybraniu na liście pozycji zaplanowane zostanie wyświetlony
dodatkowy filtr, przy pomocy którego można wyświetlid jedynie zastępstwa zaplanowane i
zrealizowane, zaplanowane i niezrealizowane oraz wszystkie.
Poniżej przedstawiony został sposób postępowania w przypadku dodawania przez Użytkownika
rożnego rodzaju zastępstw, podzielony na kilka przypadków.
Należy zwrócid uwagę, że po tym, jak zastępstwo zostało dodane, w momencie, gdy Nauczyciel,
któremu zostało ono przydzielone, za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego lub realizacji
programu nauczania będzie chciał dodad realizację w określonym podczas dodawania
zastępstwa dniu, godzinie lekcyjnej i klasie, to automatycznie ustawi się do wyboru dodane
uprzednio zastępstwo. Jeśli dla przedmiotu, z którego prowadzone jest zastępstwo, podpięty
jest rozkład materiału nauczania, Nauczyciel zastępujący ma do niego dostęp nawet, jeśli jest to
rozkład innego Nauczyciela. Może on wybrad temat z rozkładu materiału, skorzystad z funkcji
podpowiadania tematu, a podczas wybierania tematu widzi, które z nich zostały już
zrealizowane.
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INFORMACJA:
Przy dodawaniu przez Nauczyciela realizacji (za pomocą interfejsu lekcyjnego lub kontroli
realizacji) z zaplanowanego zastępstwa nie ma możliwości dokonania żadnych modyfikacji, jeśli
chodzi o wybór Nauczyciela zastępowanego i zajęd edukacyjnych, z jakich zastępstwo ma byd
prowadzone.
Nauczyciel może natomiast zdecydowad, czy zaznaczyd pole wyboru Licz realizację w
zestawieniach i Lekcja realizowana w ramach minimum podstawy programowej. Ma on również
możliwośd zmiany opcji prowadzę zastępstwo na standardowa lekcja i przeprowadzenie swojej,
standardowej lekcji w terminie, w którym ma przydzielone zastępstwo.
Zestawienia: Do dyspozycji Użytkownika są cztery rodzaje zestawieo:
- Zestawienie Nauczycieli z podziałam na rodzaje zastępstw: tworzone na podstawie
zdefiniowanych przez Użytkownika rodzajów zastępstw (dodanych do Słownika).
- Zestawienie Nauczycieli z podziałem na rodzaje nieobecności: tworzone na podstawie
zdefiniowanych przez Użytkownika rodzajów nieobecności.
- Zestawienie nieobecności Nauczycieli: tworzone na podstawie dodanych nieobecności
Nauczycieli, bez podziału na ich rodzaje.
- Zestawienie nieobecności klas: tworzone na podstawie dodanych nieobecności klas, bez
podziału na ich rodzaje.
UWAGA!
W widoku zestawieo nieobecności Nauczycieli i klas istnieje możliwośd edytowania dodanych w
module Zastępstwa nieobecności tego rodzaju.
INFORMACJA:
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Wartości w poszczególnych zestawieniach prezentowane są według wzoru: x (y). W zestawieniu
Nauczycieli z podziałem na rodzaje nieobecności „x” oznacza liczbę nieobecności, a „y” liczbę
dni, w których mają oni odnotowaną nieobecnośd. Jeśli w jednym dniu nauczyciel ma dodaną
nieobecnośd np. na godzinach od 1-3 i jeszcze jedną na lekcji 6 to jest to liczone w zestawieniu,
jako dwie nieobecności w jednym dniu. Natomiast w zestawieniu Nauczycieli z podziałem na
rodzaje zastępstw „x” oznacza liczbę godzin, na których Nauczyciele mają przydzielone
zastępstwo, a „y” liczbę dni (w przypadku, gdy zastępstwo obejmuje dłuższy okres).
Zmiana w wersji 5.6: dodanie informacji o zrealizowanych zastępstwach
Po zaznaczeniu w filtrach Zestawieo pozycji Pokaż zrealizowane w wyświetlonej tabeli zostaną
dodane nowe kolumny, które będą zawierad liczbę zrealizowanych przez Nauczyciela zastępstw
określonego rodzaju. Dodatkowy filtr będzie wyświetlany tylko w zestawieniu Nauczycieli z
podziałem na rodzaj zastępstw.

Drukowanie listy zastępstw: Aby wydrukowad listę zastępstw należy w widoku głównym
modułu Zastępstwa ustawid zakres dat, z których chcemy wydrukowad zestawienia, a następnie
wybrad Inne opcje → Drukuj. W przeglądarce otworzy się nowe okno z wygenerowanym
zestawieniem, które można wydrukowad bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub zapisad w
formacie PDF na dysku komputera.
Zmiana w wersji 5.4: wybór pozycji zaplanowanych zastępstw do wydruku
Możliwe jest także wydrukowanie informacji tylko o części zastępstw Nauczyciela w wybranym
przedziale czasowym. Aby to uczynid, należy w oknie druku rozwinąd listę Zastępstwa do
wydrukowania i zaznaczyd określone zastępstwa.
INFORMACJA:
Istnieje możliwośd eksportowania listy zastępstw do w pełni edytowalnego pliku CSV (za
pomocą funkcji Eksport do CSV).
Dodatkowo, istnieje możliwośd edytowania wydruku bezpośrednio w systemie za pomocą kilku
dostępnych funkcji:
- możliwośd wyboru czcionki i orientacji wydruku
- wybór kolumn dostępnych na wydruku -w tym możliwośd dodania własnych
- możliwośd zapisania szablonu wydruku
- ukrywanie odwołanych zajęd
- możliwośd wprowadzenia sali szkolnej
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Przykłady zastępstw
Przypadek 1
Nauczyciel jest nieobecny, lekcja miała byd na pierwszej lub ostatniej godzinie, klasa zostaje
zwolniona z zajęd.
Aby odnotowad taki rodzaj zastępstwa, należy dodad nieobecnośd Nauczyciela w odpowiednim
okresie. Następnie w głównym widoku modułu Zastępstwa należy ustawid datę lub zakres dat,
które obejmują nieobecnośd Nauczyciela, odnaleźd nieobecnośd, dla której chcemy dodad
zastępstwo i kliknąd przycisk Przydziel. W przypadku, gdy zajęcia zostają odwołane i nie będzie
prowadzone za nie żadne zastępstwo, wystarczy zaznaczyd pole wyboru Lekcja odwołana, a
następnie zatwierdzid przyciskiem Dodaj.
INFORMACJA:
W oknie dodawania zastępstwa do uzupełnienia jest również pole Uwagi. Wszelkie informacje
wpisane w to pole będą widoczne w planie lekcji, w dniu i na godzinie lekcyjnej, na której
dodane zostało zastępstwo, po najechaniu na to pole wskaźnikiem myszy.

Przypadek 2
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A, na zastępstwo przychodzi Nauczyciel B,
który uczy języka polskiego w tej klasie i zamiast matematyki prowadzi swoją lekcję z języka
polskiego.
Postępowanie w takim przypadku jest identyczne jak we wcześniej opisywanym, z tą różnicą, że
w momencie dodawania zastępstwa zamiast planowanej matematyki w linii Przedmiot
wybieramy „język polski”. W linii tej zawsze należy wybierad przedmiot, jaki faktycznie będzie
prowadzony na zastępstwie, a nie jaki przewidziany jest w planie lekcji. W momencie wybrania
przedmiotu, w tym przypadku języka polskiego, jeśli Nauczyciel, który będzie prowadził
zastępstwo, jest jedynym polonistą w tej klasie, realizacja dodana na wprowadzonym w ten
sposób zastępstwie automatycznie zostanie policzona na konto tego Nauczyciela.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela, za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a nie jaki powinien odbyd się w tym terminie według planu lekcji.
UWAGA!
W przypadku, gdy dodajemy zastępstwo w klasie wirtualnej, możliwośd prowadzenia na
zastępstwie przedmiotu innego niż dodany w planie lekcji, będzie miał tylko Nauczyciel, który
ma z innego przedmiotu przydział do klasy o identycznym składzie jak klasa wirtualna, dla której
planowane jest zastępstwo.
Przykładowo: W planie lekcji jest język angielski klasy wirtualnej 1ax z Nauczycielem A.
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Nauczyciel A jest nieobecny. Zastępujący Nauczyciel B ma w klasie wirtualnej 1bx (mającej
identyczny skład jak 1ax) przydział z języka niemieckiego. Na zastępstwie w klasie 1ax
Nauczyciel B, zamiast języka angielskiego, może prowadzid swoją lekcję języka niemieckiego. W
przypadku gdy Nauczyciel nie ma przydziału z innego przedmiotu do klasy wirtualnej o
identycznym składzie, jak ta, dla której planowane jest zastępstwo, może prowadzid na
zastępstwie tylko taki przedmiot, jaki jest w planie lekcji, a realizacja liczona będzie na konto
Nauczyciela zastępowanego i klasy wirtualnej według planu.

Przypadek 3
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A, na zastępstwo przychodzi Nauczyciel B,
który nie uczy w tej klasie i w ramach zastępstwa prowadzi lekcje języka polskiego. Realizacja
z zastępstwa liczona jest na konto Nauczyciela, który uczy języka polskiego w tej klasie.
Po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej na liście nieobecności dodanych w danym
okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, pojawi się okno przydzielania zastępstwa. Należy
wybrad Nauczyciela zastępującego i przedmiot, jaki będzie on prowadził na zastępstwie.
Nauczyciel, który nie ma przydziału na dany przedmiot w klasie, nie może policzyd lekcji
realizowanej na zastępstwie na swoje konto. Realizacja ta może zostad policzona na konto
Nauczyciela, który uczy w danej klasie przedmiotu prowadzonego na zastępstwie (w przypadku,
gdy danego przedmiotu w klasie uczy więcej niż jeden Nauczyciel, będzie trzeba dokonad
wyboru, któremu z nich policzyd realizację).
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela, za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a nie jaki powinien odbyd się w tym terminie według planu lekcji. Jeśli podczas dodawania
zastępstwa w module Zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela ma byd policzona dana
realizacja, to na karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela zastępującego tego
Nauczyciela, który faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział, na konto którego
Nauczyciela odnotowad realizację.
UWAGA!
Jeśli w klasie tylko jeden Nauczyciel uczy danego przedmiotu, w opisywanym przypadku
matematyki, to w linii Policz realizację nauczycielowi, automatycznie ustawi się nazwisko tego
Nauczyciela i nie będzie możliwości go zmienid. Natomiast jeśli danej klasy jednego przedmiotu
uczyłoby dwóch Nauczycieli, w linii tej mielibyśmy możliwośd wybrania, na konto którego
Nauczyciela ma byd policzona realizacja dodana w trakcie prowadzenia zastępstwa, niezależnie
od tego, jaki Nauczyciel będzie zastępstwo prowadził.

Przypadek 4
Nauczyciel uczy w danej klasie WF- u w grupie 1. Na tej samej lekcji, na jakiej ma on planowo
zajęcia z grupą 1 w ramach zastępstwa zostaje mu przydzielona lekcja WF- u z grupą 2, z tej
samej klasy. Grupę 2 uczy inny Nauczyciel wychowania fizycznego.
Aby odnotowad zastępstwo tego rodzaju, po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej na
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liście nieobecności dodanych w danym okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, pojawi się okno
przydzielania zastępstwa. Należy wybrad Nauczyciela zastępującego i przedmiot, jaki będzie on
prowadził na zastępstwie. Po zaplanowaniu zastępstwa Nauczyciel, dodając realizację na tej
lekcji, musi dodad ją dwa razy- raz jako zastępstwo za innego Nauczyciela w grupie 2 i drugi raz
jako swoją, standardową lekcję z grupą 1. Nie może on poprowadzid tego zastępstwa jako
standardowej lekcji dla całej klasy, ponieważ realizacje muszą byd odnotowane osobno dla obu
grup wirtualnych (zgodnie z planem lekcji). Pomimo tego, że Nauczyciel prowadzący zastępstwo
ma przydział na WF w tej klasie, nie może policzyd realizacji dodawanej podczas zastępstwa w
grupie 2 na swoje konto, gdyż według planu uczy on tylko grupę 1. Realizacja musi zostad
policzona na konto zastępowanego Nauczyciela wychowania fizycznego.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, należy wypełnid dwie karty ocen. Na jednej odnotowad standardową lekcję z klasą
wirtualną obejmującą grupę 1. Na drugiej karcie należy odnotowad zastępstwo z wirtualną klasą
obejmująca grupę 2. Na karcie, na której odnotowujemy zastępstwo, należy uzupełnid nr
Nauczyciela, za którego prowadzone będzie zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji
i przedmiot, jaki będzie prowadzony na zastępstwie.
Jeśli podczas dodawania zastępstwa w module Zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela
ma byd policzona dana realizacja, to na karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela
zastępującego tego Nauczyciela, który faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział,
na konto którego Nauczyciela odnotowad realizację.

Przypadek 5
W planie lekcji jest matematyka z Nauczycielem A w poniedziałek na 6 godzinie lekcyjnej, ale
Nauczyciel jest nieobecny. Zastępstwo za tę lekcję zostaje przydzielone Nauczycielowi B,
który uczy w tej klasie angielskiego. Na zastępstwie Nauczyciel B będzie prowadził język
angielski, ale będzie prowadził to zastępstwo na swoim okienku na 4 godzinie lekcyjnej.
Podczas dodawania tego typu zastępstwa, po dodaniu nieobecności Nauczyciela, wybraniu jej
na liście nieobecności dodanych w danym okresie i wciśnięciu przycisku Przydziel, w oknie
przydzielania Zastępstwa należy zmienid godzinę lekcyjną, która automatycznie ustawiona jest
na taką, na jakiej lekcja ta powinna odbywad się według planu. W kolejnych krokach, tak jak w
przypadku poprzednich typów zastępstw, należy określid, jaki przedmiot będzie prowadzony na
zastępstwie i dla jakiego Nauczyciela ma byd liczona realizacja. Realizacja zostanie policzona na
konto Nauczyciela języka angielskiego, jednak nie wystąpią z tego powodu braki w realizacji u
Nauczyciela zastępowanego.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w takim przypadku jak opisywany
powyżej, na karcie ocen należy odnotowad oddział, w jakim odbywa się zastępstwo, nr
Nauczyciela za którego prowadzone jest zastępstwo, nr Nauczyciela zastępującego, nr lekcji i nr
przedmiotu. Należy odnotowad taki przedmiot, jaki faktycznie prowadzony jest na zastępstwie,
a w polu nr lekcji godzinę lekcyjną, na której faktycznie odbędzie się zastępstwo, niezależnie od
tego, że prowadzone jest ono z inną godzinę lekcyjną. Jeśli podczas dodawania zastępstwa w
module zastępstwa ustaliliśmy na jakiego Nauczyciela ma byd policzona dana realizacja, to na
karcie ocen należy odnotowad jako Nauczyciela zastępującego, tego Nauczyciela, który
faktycznie prowadzi zastępstwo. System będzie wiedział, na konto którego Nauczyciela
odnotowad realizację.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypadek 6
Cała klasa wyjeżdża na wycieczkę. Lekcje, które mają odbyd się w terminie wycieczki zostają
odwołane.
Taki przypadek odnotowad należy poprzez moduł Wycieczki. Nie należy dodawad nieobecności
klasy, ani informacji o odwołaniu zajęd w module Zastępstwa (informację, jak odnotowad
powyższą sytuację w module Wycieczki znajdą Paostwo w rozdziale pomocy zatytułowanym
„Wycieczki”).
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- nie odnotowujemy wycieczek na
karcie ocen. Wszelkie informacje należy uzupełnid w module Wycieczki.

Przypadek 7
Większa częśd klasy jedzie na wycieczkę. Zajęcia zostają odwołane. Uczniowie, którzy
pozostali w szkole zostają przydzieleni do innych klas.
Taki przypadek odnotowad należy poprzez moduł Wycieczki. Nie należy dodawad nieobecności
klasy, ani informacji o odwołaniu zajęd w module Zastępstwa (informację jak odnotowad
powyższą sytuację w module Wycieczki znajdą Paostwo w rozdziale pomocy zatytułowanym
„Wycieczki”).
Odnotowanie Zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- nie odnotowujemy wycieczek na
karcie ocen. Wszelkie informacje należy uzupełnid w module Wycieczki.

Przypadek 8
Nauczyciel jedzie na wycieczkę z klasą, ale jego zajęcia w szkole nie zostają odwołane, będą
na nich prowadzone zastępstwa.
W takim przypadku, jeśli wycieczka odnotowana została w module Wycieczki, a dany Nauczyciel
został dodany jako Uczestnik, Opiekun lub Kierownik wycieczki, a jego zajęcia w szkole nie
zostały odwołane, należy w module Zastępstwa dodad nieobecnośd tego Nauczyciela i
zaplanowad zastępstwa na tych godzinach lekcyjnych.

Przypadek 9
Lekcja matematyki, która miała odbyd się we wtorek na szóstej lekcji (przedostatniej), zostaje
odwołana z powodu nieobecności Nauczyciela. W jej miejsce realizowane będą zajęcia z
historii z lekcji siódmej (ostatniej w tym dniu).
Aby odnotowad tego rodzaju sytuację, należy dodad w tym dniu nieobecnośd Nauczyciela, który
według planu ma prowadzid matematykę. Następnie, w głównym widoku modułu Zastępstwa,
należy ustawid datę lub zakres dat, które obejmują nieobecnośd Nauczyciela, odnaleźd
nieobecnośd Nauczyciela matematyki dla której chcemy dodad zastępstwo i kliknąd przycisk
Przydziel. W przypadku, gdy zajęcia zostają odwołane, należy zaznaczyd pole wyboru Lekcja
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odwołana, a następnie zatwierdzid przyciskiem Dodaj. Następnie należy dodad przesunięcie
lekcji historii planowo ostatniej na przedostatnią godzinę lekcyjną.
Odnotowanie zastępstwa na karcie ocen (skanowanie kart)- w przypadku opisywanym
powyżej, należy kartę ocen uzupełnid tak, jak dla zwykłej lekcji, a nie dla zastępstwa.
Nauczyciela prowadzącego lekcje nie należy odnotowywad jako zastępującego. Jeśli uprzednio
w module Zastępstwa zostało dodane przesunięcie, jako nr lekcji należy odnotowad tę lekcję, na
której zajęcia faktycznie się odbędą, a nie tę, na której powinny odbywad się według planu.
Przesunięcie lekcji: Przesunięcie lekcji nie jest w zastępstwem w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Funkcja ta pozwala bez modyfikowania planu lekcji odnotowad, że lekcja planowana
np. przedostatnia godzina lekcyjna, w danym dniu zostaje odwołana i zostają na nią
przeniesione zajęcia, które miały się odbyd w tym dniu na godzinie ostatniej. Od zastępstwa
przeniesienie rożni się tym, że nie musi wiązad się z nieobecnością Nauczyciela. Aby dodad
przesunięcie, należy użyd przycisku Dodaj przesunięcie, następnie uzupełnid dane dotyczące
daty, nr lekcji itd. zajęd planowanych oraz datę i nr lekcji, na jaką zajęcia zostają przeniesione.

Przypadek 10
Nieobecny jest nauczyciel A uczący matematyki w całej klasie. Na zastępstwie realizowany
będzie język angielski przez dwóch nauczycieli, w dwóch klasach wirtualnych.
W przypadku, gdy chcemy odnotowad tego typu zastępstwo należy dodad nieobecnośd
nauczyciela matematyki, a następnie podczas przydzielania zastępstwa wybrad zakładkę
Rozłączenie zajęd na zastępstwie. Po wybraniu tej zakładki należy użyd przycisku Dodaj zajęcia,
następnie w oknie które się pojawi należy wybrad nauczyciela zastępującego, zajęcia
prowadzone na zastępstwie i grupę, w której zastępstwo będzie prowadzone. Następnie, należy
ponownie użyd przycisku Dodaj zajęcia, wybrad drugiego nauczyciela zastępującego, zajęcia
prowadzone na zastępstwie i kolejną grupę.
W podobny sposób możemy odnotowad zastępstwo w przypadku gdy np. nieobecny jest
Nauczyciel matematyki, a zastępstwo za niego będzie realizował nauczyciel informatyki, który
uczy w dwóch grupach wirtualnych w danej klasie. W takim wypadku podczas przydzielania
zastępstwa, w zakładce Rozłączenie zajęd na zastępstwie należy użyd przycisku Dodaj zajęcia
dwukrotnie, wybierając tego samego nauczyciela i przedmiot prowadzony na zastępstwie i
poszczególne grupy.
UWAGA!
Sumaryczny skład wirtualnych klas musi odpowiadad składowi całej klasy. Oznacza to, że suma i
skład uczniów w poszczególnych grupach, w których realizowane będzie zastępstwo, musi po
złączeniu odpowiadad sumie i składowi uczniów w całej klasie. Czyli, jeśli np. z języka
angielskiego klasa podzielona jest na 4 grupy, to nie będzie możliwości odnotowania tego typu
zastępstwa np. tylko poprzez połączenie dwóch z nich. Można natomiast, podczas łączenia grup
na zastępstwie, dodad zastępstwo w grupach wirtualnych, które po podsumowaniu odpowiadad
będą sumarycznemu składowi klasy, a następnie zaznaczyd pole Lekcja odwołana dla części
grup, jeśli zastępstwo faktycznie ma odbywad się tylko w jednej wirtualnej klasie.
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Przypadek 11
Nieobecnych jest dwóch nauczycieli języka angielskiego, którzy uczą w klasie 1A w dwóch
grupach wirtualnych. Na zastępstwie prowadzona będzie matematyka w całej klasie.
W takim przypadku podczas przydzielania zastępstwa w pierwszej grupie, należy wybrad
zakładkę Złączenie zajęd na zastępstwie. Następnie należy użyd przycisku Dodaj zajęcia. Po
wybraniu zakresu dat, na taki, który obejmuje zajęcia klas wirtualnych, które chcemy przydzielid
na zastępstwie, należy zaznaczyd pole wyboru przy nazwie zajęd grupy wirtualnej, a następnie
kliknąd przycisk Dodaj.
UWAGA!
Sumaryczny skład wirtualnych klas musi odpowiadad składowi całej klasy. Oznacza to, że suma i
skład uczniów w poszczególnych grupach, w których realizowane będzie zastępstwo, musi po
złączeniu odpowiadad sumie i składowi uczniów w całej klasie. Czyli, jeśli np. z języka
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angielskiego klasa podzielona jest na 4 grupy, to nie będzie możliwości odnotowania zastępstwa
za całą klasę np. tylko w dwóch z nich.
Jeśli chcemy przydzielid zastępstwo z matematyki za np. dwie grupy języka angielskiego, które
według planu lekcji odbywad się mają w dwa rożne dni, należy wykonad następujące czynności.
Powiedzmy, że klasa 1A dzieli się na grupę pierwszą i drugą. Zajęcia grupy pierwszej odbywają
się we wtorki, a grupy drugiej w piątki. Nauczyciel (lub nauczyciele) uczący w grupach
wirtualnych jest nieobecny cały tydzieo. Na wtorkowych zajęciach grupy pierwszej chcemy
dodad zastępstwo z matematyki w całej klasie. Po wybraniu zakładki Złączenie zajęd na
zastępstwie, a następnie kliknięciu przycisku Dodaj zajęcia, należy ustawid zakres dat tak by
obejmował zarówno wtorkowe zajęcia grupy 1, jak i piątkowe zajęcia grupy 2, następnie dodad
zastępstwo w obu grupach.

Przypadek 12
Nieobecny jest Nauczyciel A uczący języka angielskiego klasie 1A, w grupie wirtualnej 1. Na
tej samej lekcji grupa druga, ma język angielski z nauczycielem B. Nauczyciel B, będzie
prowadził zastępstwo w kasie 2A, za nieobecnego Nauczyciela C. Wobec tego, w grupie
drugiej musi byd przeprowadzone zastępstwo, jednak nie można wprowadzid nieobecności
Nauczyciela B, ponieważ nie mógł by on przeprowadzid zastępstwa w klasie 2A.
W takiej sytuacji należy dodad nieobecnośd Nauczyciela A i Nauczyciela C. Zastępstwo za
Nauczyciela C należy w standardowy sposób (w zależności od sytuacji) przydzielid Nauczycielowi
B. Natomiast, podczas przydzielania zastępstwa za Nauczyciela A, należy skorzystad z opcji
Zastępstwa zaawansowane. Po wybraniu tej opcji, w górnej części okna, w pozycji Zajęcia z
planu lekcji widoczna będzie nazwa zajęd nieobecnego Nauczyciela A. Poniżej znajduje się
przycisk Dodaj zajęcia. Za pomocą tego przycisku, należy dodad zajęcia Nauczyciela B, bez
dodawania jego nieobecności. Następnie, w pozycji Zajęcia na zastępstwie należy kliknąd
przycisk Dodaj zajęcia i ustalid, jakie zajęcia będą prowadzone na zastępstwie.
UWAGA!
Zarówno w pozycji Zajęcia z planu lekcji jak i Zajęcia na zastępstwie można dodad więcej niż
jedne zajęcia. Jednak, niezależnie od tego na ile grup podzielone zostanie zastępstwo,
sumaryczny skład Uczniów w grupach dodanych w oknie Zajęcia z planu lekcji musi równad się
składowi Uczniów w oknie Zajęcia na zastępstwie, Przykładowo, można zastępstwa zaplanowad
tak, że w oknie Zajęcia z planu lekcji znajdowad się będą tylko 2 grupy, natomiast w oknie
Zajęcia na zastępstwie trzy lub cztery, pod warunkiem, że skład Uczniów w grupach dodanych w
każdym oknie, będzie identyczny.

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 międzypodziałowych. Przykładowo, w klasach 1A i 1B nauczane
są dwa języki: francuski i niemiecki. Częśd uczniów klasy 1A i 1B chodzi na francuski, a częśd na
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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.
Możliwośd tworzenia klas wirtualnych posiada zarówno Użytkownik z uprawnieniami
Nauczyciela/Dyrektora jak i szkolny Administrator systemu.
Aby utworzyd klasę wirtualną należy wybrad 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.
Klasa wirtualna może zostad utworzona na podstawie ręcznego, samodzielnego dodawania jej
składu Uczniów, lub też na podstawie utworzonych wcześniej szablonów, które można
następnie wykorzystad przy tworzeniu wielu klas wirtualnych.
Aby utworzyd klasę wirtualną na podstawie ręcznego dodawania Uczniów, należy:








wybrad nazwisko Nauczyciela,
w tabeli kreator wirtualnej klasy zaznaczyd pozycję Przydziel ręcznie wybranych uczniów
i wskazad poniżej przedmiot, numer oddziału, jego symbol, nazwę oraz opcjonalnie
wykorzystywany rozkład materiału nauczania i potwierdzid klikając w przycisk Dodaj,
nowo utworzona klasa wirtualna pojawi się na liście poniżej, następnie należy dodad do
jej składu Uczniów, kliknąd w przycisk Przydziel uczniów,
w nowo otwartym oknie należy wybrad po lewej stronie określoną lekcję, zaznaczyd
poniżej Uczniów i potwierdzid ich dołączenie do klasy wirtualnej, klikając w przycisk
Zatwierdź,
możliwe jest dodanie Uczniów z jednej klasy, a następnie wybranie nowej klasy na liście
rozwijanej i dodanie do klasy wirtualnej innych Uczniów.

Aby utworzyd klasę wirtualną na podstawie szablonów, należy:










wybrad nazwisko Nauczyciela,
w tabeli kreator wirtualnej klasy zaznaczyd pozycję Przydziel uczniów automatycznie
wskazując grupy,
w polu poniżej należy wskazad przedmiot, a następnie kliknąd w przycisk Dodaj grupę z
szablonu,
w nowo wyświetlonym oknie należy wskazad klasę, z której Uczniowie zostaną dodani
do szablonu, a następnie utworzyd nowy podział Uczniów na grupy, klikając w przycisk
"+" po prawej stronie,
w nowym oknie w polu Dodaj grupę do szablonu należy utworzyd nowy podział klasy na
grupy (np. grupa 1: chłopcy, grupa 2: dziewczęta),
obok nazwiska Ucznia należy wybrad grupę, do której zostanie on dołączony, jeżeli do
grupy ma byd dołączona jedynie częśd Uczniów, to pozostałym osobom należy wybrad
jako grupę "Nie przydzielaj",
tworzenie szablonu należy zatwierdzid, klikając w przycisk Dodaj szablon,
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po zatwierdzeniu, należy zamknąd okno tworzenia grup i powrócid do tabeli
konfiguracyjnej nowej klasy wirtualnej, w której należy wybrad nowo utworzony podział,
a następnie jedną z grup w ramach tego podziału (np. dziewczęta),
po kliknięciu w przycisk OK, grupa zostanie dodana do klasy wirtualnej i automatycznie
uzupełnione zostaną pola: Oddział, Symbol oddziału oraz Nazwa,
po kliknięciu w przycisk Dodaj, klasa wirtualna zostanie dodana do systemu wraz z
przypisanymi do niej Uczniami z szablonów.

UWAGA
Po dodaniu Uczniów do wirtualnej klasy, należy nadad im numery dziennika obowiązujące w
danej klasie wirtualnej. Nowe numery dotyczyd będą tylko danej klasy wirtualnej. Jeżeli numery
nie zostaną nadane, nie będzie możliwości dodania ocen za pomocą karty ocen.
Oceny dla klas wirtualnych mogą zostad dodane na kilka sposobów:


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



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

Aby wyświetlid listę wszystkich klas wirtualnych, do których dodany został wybrany Uczeo,
należy wyświetlid widok Organizacja szkoły -> Uczniowie, a następnie odszukad określoną osobę
i po kliknięciu w Inne wybrad z listy rozwijanej Klasy wirtualne.
Powyższa lista dostępna jest również w wyszukiwarce Użytkowników, dostępnej w widoku
Organizacja szkoły -> Wyszukaj użytkownika.
Zmiana w wersji 5.8: dodatnie informacji, eksportowanych do dziennika zajęd pozalekcyjnych
W widoku Wirtualne klasy możliwe jest wprowadzenie kilku dodatkowych informacji, które
zostaną następnie uwzględnione podczas eksportu dziennika zajęd pozalekcyjnych w formacie
Excel/XML.
Pozycje te dostępne są w wierszu każdej wirtualnej klasy, po rozwinięciu listy Inne po prawej
stronie okna:




Program pracy - indywidualny lub grupowy program pracy z Uczniami,
Program zajęd - program zajęd w I oraz II okresie wraz możliwością uwzględnienia ilości
zajęd,
Wnioski dalszej pracy - wnioski z dotychczasowej pracy z Uczniem wraz z możliwością
wprowadzenia daty, z jaką wprowadzono do systemu wniosek.
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Przenoszenie Uczniów pomiędzy klasami wirtualnymi
Uczeo został ręcznie dodany do składu klasy wirtualnej
Aby przenieśd Ucznia do innej klasy wirtualnej należy wykonad następujące czynności:



w dotychczasowej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od dnia
przeniesienia do kooca roku szkolnego (31 sierpnia),
w nowej klasie wirtualnej należy dodad Ucznia do składu klasy, a następnie dodad mu
skreślenie w okresie od początku roku szkolnego do dnia poprzedzającego zmianę klasy.

UWAGA
Przenosząc Ucznia nie należy usuwad go z dotychczasowej klasy wirtualnej, gdyż spowoduje to
wygenerowanie nadmiarów w Kontroli frekwencji.
Uczeo został dodany do klasy wirtualnej na podstawie szablonów
Aby przenieśd Ucznia do innej klasy wirtualnej, utworzonej na podstawie szablonów, należy:






w widoku Wirtualne klasy przejśd do listy Szablony grup, a następnie utworzyd nowy
podział Uczniów, korzystając z przycisku Dodaj szablon,
utworzyd na podstawie nowego szablonu nową klasę wirtualną, a następnie
zmodyfikowad plan lekcji, dodając zajęcia z nową klasą wirtualną od dnia, w którym
nastąpiła zmiana składu klasy,
w nowej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od początku roku
szkolnego do dnia poprzedzającego zmianę klasy,
w poprzedniej klasie wirtualnej należy dodad Uczniowi skreślenie w okresie od dnia
przeniesienia do kooca roku szkolnego (31 sierpnia).

UWAGA
Przenosząc Ucznia nie należy modyfikowąd istniejącego szablonu, gdyż wpłynie to na wszystkie
inne klasy wirtualne, utworzone na podstawie tego szablonu.

STRUKTURA KONT
W e-Dzienniku struktura kont prezentuje się następująco:
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Użytkownik w e-Dzienniku jest ściśle powiązany (w zależności od przeznaczenia) z kontami
Rodzica, Ucznia lub Nauczyciela.
Przykład:
Załóżmy, ze Administrator chce utworzyd konto dla Rodzica, Pani Kowalskiej, której dziecko
uczęszcza do szkoły podstawowej. W tym celu, musi w pierwszej kolejności dodad do systemu
Ucznia i utworzyd konto uczniowskie. Po wprowadzeniu do e-Dziennika danych Ucznia,
automatycznie tworzone są dwa konta powiązane z tym Użytkownikiem- konto Ucznia i konto
Rodzica. Każde z tych kont ma osobny login i hasła. Login przypisany do konta uczniowskiego
zakooczony jest na literę u.

Po zalogowaniu się na swoje konto, Użytkownik za pomocą funkcji konfiguracji konta, ma
możliwośd zmiany imienia i nazwiska użytkownika, hasła, a także wpisania adresu e-mail, który
pomocny będzie w wypadku zagubienia lub zapomnienia hasła.

KARTOTEKA UCZNIA
Kartoteka Ucznia została wprowadzona w e-Dzienniku, aby umożliwid łatwą i szybką analizę
postępów w nauce danego Ucznia.
Kartoteka Ucznia dostępna jest w menu Dziennik → Kartoteka ucznia.
Po wybraniu pozycji Kartoteka ucznia pojawi się lista rozwijalna z możliwością wyboru klasy. Po
wybraniu klasy, należy wybrad Ucznia, którego dane chcemy zobaczyd.
W pozycji tej możemy znaleźd: informacje o ocenach (okres I, II, ocena koocoworoczna, średnie)
oraz zachowaniu (zarówno oceny cząstkowe jak i semestralne), wykres średniej ocen
cząstkowych (pokazujący średnią ocen Ucznia na tle wszystkich Uczniów na danym etapie
kształcenia), statystyki logowao, informacje o nieobecnościach i uwagach Ucznia oraz wykres
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absencji (pokazujący ilośd nieobecności Ucznia w stosunku do wszystkich uczniów na danym
etapie kształcenia).

PANEL DYREKTORSKI (DOSTĘPNY TYLKO NA KONCIE
DYREKTORA)
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 zapoznad się z danymi, które identyfikują szkołę w systemie.



Dane Pierwszej Umowy - Tabela zawierająca nr umowy, Datę podpisania umowy, Datę
obowiązywania umowy, Długośd umowy, Przedstawiciela handlowego, Wariant umowy
oraz pozwalająca uzyskad informację do kiedy serwer jest opłacony.



Rozliczenia - Tabela pozwalająca na zarządzanie kartami ocen oraz punktami
uzyskanymi z liczby aktywacji przeprowadzonych w szkole.



Lista kart wydanych szkole - Tabela zawierająca podsumowanie ilości kart, jakie szkoła
otrzymała.



Konto Bankowe Librus - Tutaj znajdują się dane kontaktowe do firmy Librus oraz numer
konta bankowego.



Konta Rodziców/Uczniów - Zawiera informacje o ilości kont, które znajdują się w
systemie.
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Rozkład Wpłat - Zawiera rozkład ilości wpłat dokonanych przez Rodziców/Opiekunów z
podziałem na lata (wiersze) oraz miesiące (kolumny).

Oprócz w/w informacji w panelu dyrektorskim znajduje się też inne funkcjonalności,
zlokalizowane w pozycji Inne opcje:
o

Rozkład zużycia kart - wybranie tej pozycji spowoduje pojawianie się tabeli,
zawierającej rozkład ilości zużycia kart w danym roku szkolnym, z podziałem na
lata (wiersze) i miesiące (kolumny).

o

Statystyki nauczycieli szczegółowo - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie
się tabeli zawierającej zbiorcze statystyki Nauczycieli za wybrany okres. Pozwala
skontrolowad efektywnośd 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 logowao, 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 oglądnąd dodany przez Nauczyciela program.

o

Rozkład ilości kart i ocen - wybranie tej pozycji spowoduje pojawienie się tabeli
zawierającej rozkład ilości dodanych kart i ocen z podziałem na Nauczycieli.
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o

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

MIESIĘCZNE LICZBY GODZIN
Jeżeli szkoła do e-Dziennika wprowadza jedynie kategorie frekwencji związane z nieobecnością
uczniów, nie wprowadza natomiast obecności, aby móc korzystad ze wszelkich statystach
związanych z frekwencją Uczniów, powinna dla każdego ucznia uzupełnid miesięczne liczby
godzin.
Miesięczna liczba godzin, to ilośd godzin, na jakich dany Uczeo, zgodnie z planem lekcji,
powinien byd w danym miesiącu obecny.
Miesięczną liczbę godzin uzupełnid może Szkolny Administrator lub Wychowawca danej klasy.
UWAGA!
Jeśli szkoła do e-Dziennika wprowadza jedynie kategorie frekwencji związane z nieobecnością
Uczniów, a chce korzystad ze statystyk związanych z frekwencją, powinna uzupełnid miesięczne
liczby godzin. Bez tego statystyki frekwencji nie będą funkcjonowały prawidłowo,
Dane uzupełniamy na dwa sposoby:


Pierwszy polega na ręcznym uzupełnianiu godzin dla każdego Ucznia po kolei, poprzez
wpisanie odpowiedniej wartości w wierszu.
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Drugi polega na wpisaniu jednej wartości wspólnej dla całej klasy w kolumnie
odpowiadającej konkretnemu miesiącu. Następnie należy kliknąd przycisk "Ustaw dla
wszystkich". Spowoduje to wypełnienie kolumny jedną wartością.
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REGULAMIN
Regulamin e-Dziennika dostępny jest na stronie https://dziennik.librus.pl/regularmin

OCENIANIE PUNKTOWE
e-Dziennik poza standardową skala ocen pozwala również na wystawienie Uczniowi ocen
punktowych.Poniższy artykuł zawiera opis podstawowych funkcji oceniania punktowego:
1. Włączenie oceniania punktowego.
2. Tryby oceniania punktowego w Systemie.
3. Definicja przedziałów dla ocen klasyfikacyjnych.
4. Kategorie ocen punktowych
5. Metoda obliczania proponowanej oceny klasyfikacyjnej.

Włączenie oceniania punktowego.
Możliwośd włączenia trybu oceniania punktowego ma tylko szkolny Administrator systemu,
w pozycji Ustawienia → Konfiguracja → System oceniania.
Jeżeli szkoła posiada jedną lub więcej jednostek, ocenianie punktowe można będzie
włączyd/wyłączyd oddzielnie dla każdej z nich. Aby włączyd ocenianie punktowe należy w tabeli
zawierającej ustawienia dotyczące systemu oceniania, w pozycji Czy ocenianie za pomocą
punktowej skali ocen wybrad jeden z dwóch trybów, w jakich oceny punktowe będą wystawiane
oraz zdefiniowad przedziały punktowe dla ocen klasyfikacyjnych.

Tryby oceniania punktowego w Systemie.
Oceny punktowe w e-Dzienniku posiada dwa tryby:
- PODSTAWOWY
W trybie tym, podczas wystawiania oceny wpisujemy dowolną ilośd punktów, mieszcząca się w
dopuszczalnym zakresie punktowym wybranej kategorii ocen.
- WYLICZENIOWY
Tryb wyliczeniowy wymaga zdefiniowania ocen i odpowiadających ich wartości. Po wybraniu
tego trybu należy więc zdefiniowad odpowiednie oceny. Podczas wystawiania ocen, Nauczyciele
nie będą mieli możliwości wpisania dowolnej wartości, będą mogli jedynie wybrad jedną z
wartości zdefiniowanych przez Administratora.
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Definicja przedziałów dla ocen klasyfikacyjnych.
Przedziały dla wyników klasyfikacyjnych definiują sposób obliczania proponowanej przez eDziennik oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej lub rocznej). Przedziały są lewostronnie domknięte i
prawostronnie otwarte co oznacza, że wartośd wpisana w polu Zakres od należy do przedziału,
natomiast wartośd wpisana w pole Zakres do nie należy do przedziału.

Kategorie ocen punktowych.
Kategorie ocen punktowych dla całej szkoły definiuje szkolny Administrator systemu.
Aby dodad kategorię oceny punktowej należy wybrad pozycję Ustawienia → Kategorie ocen i
kliknąd przycisk Kategorie ocen punktowych.
Dodając kategorię należy zdefiniowad zakres punktów. Zakresy te powinny mied wartości
odpowiadające poszczególnym zakresom ocen klasyfikacyjnych, aby proponowana przez eDziennik ocena klasyfikacyjna była poprawnie obliczana.
Dostępne są cztery sposoby wliczania punktów do puli, przy liczeniu wyniku na podstawie danej
kategorii:







Wliczaj do puli maksymalny zakres dla każdej oceny, a oceny sumuj - domyślna wartośd.
Wliczaj do puli maksymalny zakres tylko raz, a oceny uśredniaj. Oceny z kategorii są
uśredniane i wartośd ta dodawana jest do licznika. Natomiast maksymalna wartośd
oceny jest dodawana do mianownika.
Nie wliczaj maksymalnego zakresu do puli, a oceny uśredniaj. Oceny z kategorii są
uśredniane , a wartośd ta dodawana jest do licznika. Natomiast maksymalna wartośd
oceny nie jest dodawana do mianownika.
Nie wliczaj maksymalnego zakresu do puli, a oceny sumuj. Oceny z kategorii są
sumowane do licznika. Natomiast maksymalne wartości nie są wliczane do mianownika.

Metoda obliczania proponowanej oceny klasyfikacyjnej.
Podczas seryjnego dodawania ocen punktowych klasyfikacyjnych, pojawi się przycisk
<zaproponuj< i=""> . Po wybraniu tego przycisku e-Dziennik oblicza dla Ucznia średnią ocen z
każdej kategorii wystawionych z danej lekcji. Następnie średnie te są sumowane, a wyliczona w
ten sposób wartośd jest sprawdzana z przedziałami dla ocen klasyfikacyjnych, zdefiniowanych
przez Administratora. Proponowana przez e-Dziennik ocena jest oceną, w której zakresie mieści
się obliczona suma średnich ocen wg kategorii.
UWAGA!
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Należy pamiętad, że zdefiniowane przedziały są lewostronnie domknięte i prawostronnie
otwarte.
Przykład:
Zostały zdefiniowane następujące zakresy:
niedostateczny: 0 - 35
dopuszczający: 35 - 50
dostateczny: 50 - 70
dobry: 70 - 80
bardzo dobry: 80 - 95
celujący: 95 - ...
Uczeo x z przedmiotu Matematyka dostał następujące oceny punktowe: 40 (kategoria
sprawdzian), 40 (kategoria sprawdzian), 100 (kategoria zadanie domowe), 50 (kategoria zadanie
domowe). e-Dziennik obliczy najpierw średnią wewnątrz kategorii tj. 40 (kategoria sprawdzian =
(40+40)/2) i 75 (kategoria zadanie domowe = (100+50)/2). W związku z tym, średnia tego
Ucznia z przedmiotu Matematyka wyniesie 115 pkt. Jeżeli Nauczyciel wybierze opcję
proponowania oceny semestralnej/koocoworocznej to e-Dziennik zaproponuje ocenę celującą.
Jeżeli dla Ucznia suma średnich ocen wg kategorii równa się 49,99 zostanie zaproponowana
ocena dopuszczająca. Natomiast już dla wartości 50,00 zaproponowana zostanie ocena
dostateczny.</zaproponuj<>

E-RAPORTY TIK
e-Dziennik posiada funkcję, pozwalającą odnotowad wykorzystanie przez Nauczycieli w czasie
lekcji Technik Informacyjno- Komunikacyjnych. Rejestrowanie wpisów odbywa się
automatycznie lub ręcznie. Obie możliwości dostępne są po rozpoczęciu lekcji w interfejsie
lekcyjnym w widoku Nauczyciela.
INFORMACJA!
Rejestracja zdarzeo TIK w systemie odbywa się na dwa sposoby:
1. Automatyczny
Po rozpoczęciu lekcji w interfejsie lekcyjnym automatycznie odnotowywane będą następujące
zdarzenia:
- Zalogowanie się do platformy edukacyjnej przez użycie przycisku e-nauczanie.
- Skorzystanie z zasobu podpiętego do rozkładu materiału (kliknięcie w link): jeśli do jakiegoś
tematu w rozkładzie materiału dodany jest zasób w postaci odnośnika, to po wybraniu takiego
tematu i kliknięciu w link znajdujący się w interfejsie lekcyjnym (w pozycji Zasoby z programu)
zostanie to odnotowane w e-Raportach TIK.
- utworzenie nowej lekcji w e-Tablicy.
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UWAGA!
Zdarzenia TIK są odnotowywane automatycznie tylko jeśli wcześniej, w interfejsie lekcyjnym
została rozpoczęta lekcja (wpis w raporcie dodawany jest dla konkretnej lekcji).
2. Ręczny
W interfejsie lekcyjnym dostępna jest pozycja Odnotuj wykorzystanie TIK i powinna ona byd
używana jeśli Nauczyciel wykorzystuje na lekcji jakąkolwiek TIK, spoza tych rejestrowanych
automatycznie. W pozycji tej można zarówno dodad jak i edytowad dodane ręcznie wpisy.
Na podstawie zarejestrowanych zdarzeo TIK tworzone są zestawienia dostępne dla
Użytkownika z uprawnieniami Dyrektora. Zestawienia takie można odnaleźd w menu Narzędzia
-> wydruki.W pozycji e-Raporty TIK , dokonujemy wyboru danych, na podstawie których, ma byd
tworzone zestawienie. Mamy możliwośd wybrania konkretnego przedziału czasu, jak również
klasy i Nauczyciela.
INFORMACJA!
Nie trzeba wybierad obu wartości (zarówno klasy jak i Nauczyciela), można wybrad np. tylko
klasę (raport generuje się ze wszystkich zdarzeo TIK odnotowanych przez wszystkich Nauczycieli
uczących w tej klasie w wybranym okresie czasu) lub tylko Nauczyciela (raport generuje się ze
wszystkich zdarzeo dodanych przez wybranego Nauczyciela we wszystkich klasach, w których
uczy w wybranym okresie czasu).

ALERTY
Alerty to system powiadomieo, dostępny dla Dyrektora i Administratora, przedstawiający w
prosty i przystępny sposób dane istotne dla funkcjonowania szkoły. Za pomocą alertów
możemy sprawdzid m.in. braki w realizacji tematów i frekwencji, a także wygenerowad np. listę
Użytkowników logujących się do e-Dziennika.
Aby dodad nowy alert, należy wybrad z menu Narzędzia pozycję alerty, a następnie, kliknąd
przycisk Dodaj alert. W kolejnym kroku musimy podad nazwę nowego alertu i wybrad
częstotliwośd, z jaką ma on byd generowany. Mamy do wyboru możliwośd generowania alertów
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raz w miesiącu (istnieje możliwośd wyboru konkretnego dnia miesiąca) albo tygodniowo
(również mamy możliwośd 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 wartośd procentową frekwencji ustala osoba dodająca alert).
Procent frekwencji jest liczony na zasadzie: ilośd obecności / ( ilośd obecności+ilośd
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).
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).
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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 możliwośd dodania więcej niż jednego alertu tego samego typu. Można np. dodad 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 tydzieo 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 gromadzid 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 wartośd poniżej której zestawienie będzie
generowane. Przykładowo, w przypadku alertu Lista uczniów poniżej określonego procentu
frekwencji z podziałem na klasy, jeśli osoba dodająca alert ustali wartośd tej opcji na 50, w
zestawieniu znajdą się wszyscy uczniowie, którzy mają poniżej 50% obecności w bieżącym
semestrze.
W kolejnym kroku, wybieramy:
- wartośd, poniżej której alert ma byd generowany (tylko w przypadku części opcji),
- format w jakim ma byd utworzony plik z alertem (do wyboru plik typu csv, który można
otworzyd za pomocą programu Excel lub Open Office, i plik typu pdf).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA
Jeśli kolejka raportów (kolejka dotyczy ogółu raportów dodanych przez wszystkie używające ich
szkoły) oczekujących na wygenerowanie jest bardzo długa, może się zdarzyd, 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 pobrad 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 możliwośd 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 usuwad. Istnieje możliwośd wyłączenia go na dany okres - wystarczy wybrad przycisk
Deaktywuj przy nazwie danego alertu. W momencie, gdy chcemy, by dany alert generował się
ponownie wystarczy go znów aktywowad.

KOD Z OBRAZKA (CAPTCHA)
W e-Dzienniku funkcjonuje tzw. CAPTCHA ("Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart"), czyli rodzaj techniki zabezpieczającej strony www.
Jak to funkcjonuje?
Załóżmy, że Użytkownik próbuje zalogowad się na stronę, ale z różnych względów nie jest w
stanie przypomnied sobie obecnego hasła. W związku z tym, błędnie wypełnia pole hasło.
Oznacza to, że po kilku nieudanych logowaniach pojawi się dodatkowe pole zawierające losowy
ciąg znaków, który będzie trzeba przepisad we wskazane miejsce, podczas ponownej próby
logowania.
INFORMACJA
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Prawidłowe zalogowanie do e-Dziennika spowoduje wyzerowanie liczby nieprawidłowych
logowao.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE
e-Dziennik daje możliwośd odnotowania indywidualnego nauczania dla Ucznia. Wszystkie
związane z nim funkcje i informacje, można zobaczyd lub uzupełnid, wybierając z menu Dziennik
pozycję Nauczanie indywidualne. Po wybraniu tej pozycji pojawi się lista klas. Należy wybrad z
listy klasę, a następnie Ucznia nauczanego indywidualnie.
UWAGA!
Jeżeli po wybraniu klasy lista Uczniów jest pusta, oznacza to, że dla żadnego Ucznia tej klasy nie
dodano jeszcze nauczania indywidualnego. Należy pamiętad, że tylko szkolny Administrator ma
możliwośd dodania Ucznia do nauczania indywidualnego.

OCENA OPISOWA
Jeśli szkoła chce w klasach 1-3 szkoły podstawowej korzystad z oceniania opisowego, to eDziennik daje taką możliwośd. Aby umożliwid Wychowawcom tych klas wystawianie ocen
opisowych, Administrator szkoły musi w konfiguracji e-Dziennika, w pozycji Inne opcje → Ocena
opisowa włączyd ocenę opisową (poprzez kliknięcie przycisku Włącz).
UWAGA!
Po włączeniu oceny opisowej przez Administratora, każdy z Wychowawców klas 1-3 szkoły
podstawowej, jeśli chce korzystad z oceny opisowej musi ją jeszcze włączyd na swoim koncie.
Aby to zrobid, po zalogowaniu się jako Nauczyciel należy wybrad z menu pozycję Ustawienia →
Konfiguracja, następnie Inne opcje → Ocena opisowa, następnie należy kliknąd przycisk Włącz.
Po włączeniu oceny opisowej dla Wychowawcy klasy automatycznie zostaną utworzone
przydziały na wszystkie lekcje oceniane opisowo (np. edukacja polonistyczna, edukacja
społeczna). Jeśli do niektórych kompetencji edukacji Wychowawca chce przydzielid innych
Nauczycieli, może to zrobid klikając przycisk Przydziel nauczycieli i przypisując Nauczyciela do
odpowiedniej kompetencji edukacji, w przypadku gdy np. uczy jej inny nauczyciel.
INFORMACJA!
Po wyłączniku oceny opisowej, podczas odnotowywani realizacji dla edukacji ocenianej opisowo
pojawi się dwa pola, w które można wpisad temat lekcji. Pierwsze z nich, to Temat dnia - gdzie
można odnotowad temat będący niejako motywem przewodnim dla wszystkich lekcji w tym
dniu, nie jest to jednak wymagane. Właściwy temat lekcji należy odnotowad w polu
Realizowane treści.
Podczas włączania oceny opisowej szkolny Administrator musi zdecydowad o kilku aspektach
oceny opisowej:
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Mapowanie ocen opisowych dla klas nauczania początkowego

Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w widoku ocen u Rodzica prezentowane są
one w formie kolorowych kółek. Po najechaniu kursorem myszy na konkretny znaczek, w
widoku ocen, wyświetli się informacja, z jakiej umiejętności ocena jest wystawiona i jaka jest
treśd przyporządkowanego do niej wyrażenia oceniającego.

Jeśli funkcja mapowania ocen jest włączona, szkolny Administrator ma możliwośd
zdecydowania, w jakiej formie prezentowane będą oceny opisowe. Funkcja ta jest przydatna,
gdy szkoła w klasach 1-3 używa zamiast systemu cyfrowego np. systemu literowego. Wtedy w
mapowaniu należy ustawid, że przykładowo ocena 6=A i w takiej formie będzie ona
prezentowana w widoku ocen.
INFORMACJA!
Jeśli szkoła nie używa mapowania ocen opisowych, w dalszym ciągu ma możliwośd
zdecydowania w jaki sposób prezentowane będą oceny ucznia, jakie Rodzic otrzymuje za
pośrednictwem usługi SMSinfo. W tym celu, Administrator szkolny musi wpisad odpowiednie
wartości w tabeli, która znajduje się w konfiguracji systemu, w pozycji Ocena opisowa.
Przykładowo: jeśli Administrator chce, by oceny z przedziału zgodnie z oczekiwaniami
prezentowane były jako liczba 5, musi wstawid odpowiednią wartośd w linii tabeli zgodnie z
oczekiwaniami.
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Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych
Szkolny Administrator e-Dziennika ma możliwośd włączenia blokowego trybu realizowania lekcji
opisowych. Po włączeniu tej funkcji, dla wychowawcy klasy 1-3 SP, który ma włączoną ocenę
opisową, automatycznie tworzony jest przydział na przedmiot Edukacja wczesnoszkolna.

Podczas dodawania lekcji Nauczyciel ma możliwośd zaznaczenia pola wyboru Blokowa lekcja
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opisowa.

Po zaznaczeniu tego pola, podczas dodawania lekcji pojawi się możliwośd wpisania nie tylko
tematu dnia, ale również tematów realizowanych na poszczególnych edukacjach (tematy te
pojawią się w polu Realizowane treści). Niezależnie od tego, czy podczas dodawania lekcji,
Nauczyciel wybierze jedną konkretną lekcje czy zakres lekcji np. od 1-6, ma on możliwośd
odnotowania, ile czasu w ramach tej lekcji spędził na realizowaniu poszczególnych kompetencji
edukacji i dla każdej z nich, ma możliwośd wpisania osobnego tematu, podrzędnego w stosunku
do tematu dnia.
Przykładowo: klasa 1a SP ma w poniedziałek 6 lekcji edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel
uzupełnił temat dnia, a następnie dodając realizację na pierwsze dwie lekcje odnotował, że
realizował na nich 25 minut edukacji polonistycznej, 20 minut edukacji muzycznej, 30 minut
edukacji plastycznej i 10 minut edukacji społecznej. Oprócz tematu dnia, w każdej z
poszczególnych edukacji odnotował temat realizowanych zajęd.
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Na tej samej zasadzie, w ramach lekcji blokowej odnotowad możemy wszystkie lekcje w danym
dniu. Jednak pomimo tego, że realizacje odnotowane będą dla przedmiotu edukacja
wczesnoszkolna przedmiot taki nie będzie figurował w widoku oceniania opisowego. Wszystkie
oceny powinny byd wystawiane z konkretnych edukacji.
INFORMACJA!
W wersji 4.6 dodana została statystyka Oceny cząstkowe z lekcji opisowych. Za jej pomocą
można zobaczyd liczbę ocen opisowych wystawionych w danej klasie, z danej kompetencji
edukacji, w wybranym okresie.
INFORMACJA!
Jeśli w ramach lekcji blokowej realizowane jest np. 25 minut edukacji polonistycznej i np. 20
matematycznej i 10 minut edukacji muzycznej, a lekcja ta ma byd liczona do realizacji
Ramowego Planu Nauczania, to istnieje taka możliwośd. W przypadku lekcji blokowych, do
Ramowego Planu Nauczania zliczane są minuty poświęcone na realizowanie poszczególnych
kompetencji edukacji, następnie są one dzielone przez 45 i w ten sposób obliczana jest ilośd
godzin, jakie zrealizowane zostały dla poszczególnych edukacji.
UWAGA!
Po włączaniu blokowego trybu realizowani lekcji opisowych nie będzie możliwości wyłączenia
go, jeśli za pomocą tego trybu zostaną odnotowane jakiekolwiek realizacje. W pierwszej
kolejności trzeba będzie usunąd te realizacje.
Blokowy tryb realizowania lekcji opisowych a rozkład materiału nauczania.
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W e-Dzienniku, począwszy od wersji 4.6, istnieje możliwośd stworzenia lub dostosowania
rozkładu materiału nauczania na potrzeby lekcji blokowych. Jeśli podczas tworzenia lub
edytowania rozkładu materiału, zaznaczone zostanie pole wyboru "Edukacja wczesnoszkolna"
przy edycji poszczególnych tematów pojawi się możliwośd dodania nie tylko tematu dnia,
można będzie przyporządkowad tematy do poszczególnych kompetencji edukacji,
realizowanych w ramach lekcji blokowej.

Schemat oceniania opisowego
Schemat oceniania opisowego.

Po włączeniu oceniania opisowego przez Administratora, w menu (zarówno u Administratora
jak i u Wychowawców klas 1-3, którzy włączą u siebie ocenę opisową) pojawia się pozycja:
Schemat oceniania opisowego. Schemat to zbiór, zawierający około 1000 wyrażeo z różnych
obszarów edukacji, ułatwiających nauczycielowi skonstruowanie rzetelnej i obiektywnej oceny
opisowej ucznia.
Widok ten składa się z dwóch części – drzewa przedstawiającego hierarchię elementów
schematu (w formacie Kompetencje -> Obszary oceniania-> Umiejętności) oraz listy wymagao i
wyrażeo oceniających (przyporządkowane do wybranej umiejętności). Po kliknięciu w
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

odpowiednią umiejętnośd, zostanie wyświetlona lista przyporządkowanych do niej wymagao i
wyrażeo oceniających.
- Edycja schematu

Jeżeli Nauczyciel w schemacie nie odnajdzie wyrażeo oceniających odpowiadający jego
potrzebom, może go poszerzyd o własne wyrażenia.
- Obszary oceniania

Natomiast, do dodawania/edycji obszarów oceniania uprawniony jest tylko Administrator
szkoły. Po kliknięciu przycisku oznaczonego trzema kropkami (...) obok odpowiedniej
kompetencji, Administrator może zarządzad obszarami dodanymi do tej kompetencji.
Zarządzanie umiejętnościami, dostępne jest zarówno dla Administratora jak i wychowawców.
Aby przejśd do widoku umożliwiającego dodawanie/edycję umiejętności należy kliknąd przycisk
oznaczony trzema kropkami (…) obok odpowiedniego obszaru oceniania. Umiejętności dodane
przez Administratora widoczne są dla wszystkich nauczycieli, którzy uruchomili ocenianie
opisowe. Nie mogą oni jednak ich edytowad i usuwad. Natomiast umiejętności dodane przez
nauczyciela widoczne są tylko dla niego.
- Wymagania (oczekiwania)

Po wybraniu odpowiedniej umiejętności, Administrator może dodad dla niej własne wymagania
klikając przycisk Dodaj w nagłówku tabeli, w linii Wymagania.
Dodając wymaganie można wybrad czy dotyczy ono konkretnego etapu kształcenia (1,2,3), czy
wszystkich.
- Wyrażenia oceniające

Dla wybranego obszaru oceniania można dodad również własne wyrażenia oceniające klikając
przycisk Dodaj w nagłówku tabeli, w linii Wyrażenia oceniające.
Dodając wyrażenie, można wybrad odpowiedni stopieo skali (poniżej oczekiwao, zgodnie z
oczekiwaniami, powyżej oczekiwao) oraz zdecydowad, czy dotyczy ono konkretnego etapu
kształcenia (1,2,3), czy wszystkich.
Podczas wpisywania treści wyrażenia, należy pamiętad o tym, że:
- aby system mógł rozróżnid płed osoby, należy wpisad odpowiednią formę rodzajową
*żeoską/męską+ dla przymiotników, przysłówków, czasowników i zaimków.
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- aby system mógł odmieniad imię ucznia przez przypadki, użyj właściwego symbolu ($M mianownik, $D - dopełniacz,$C - celownik, $B - biernik, $N - narzędnik, $S - miejscownik)
Przykład: $M jest aktywn*a/y+ i zawsze przygotowan*a/y+ do zajęd.
Wymagania i wyrażenia oceniające dodane przez Administratora, widoczne są dla wszystkich
Nauczycieli, którzy uruchomili ocenianie opisowe.

Ukrywanie oceny opisowej
Po włączeniu oceniania opisowego w widoku Konfiguracja w pozycji ocena opisowa znajduję się
przycisk Ukryj. Kliknięcie tego przycisku powoduje ukrycie dla całej szkoły funkcji związanych z
oceną opisową. Ukrycie oceny opisowej nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek realizacji, czy
ocen wystawionych z użyciem tej funkcji Aby ponownie uaktywnid usługę, wystarczy kliknąd
przycisk Włącz.

Wystawianie cząstkowych ocen opisowych
Po włączeniu oceny opisowej w widoku ocen pojawia się dodatkowe pozycje pozwalające
wystawid ocenę opisową zarówno z kompetencji wychowawczych jak i z kompetencji
edukacyjnych. Wystawianie cząstkowych ocen z lekcji opisowych różni się od wystawiania ocen
z pozostałych lekcji możliwością podpięcia do oceny tekstowego wyrażenia oceniającego oraz
trójstopniową skalą ocen. W przypadku cząstkowych ocen opisowych sześciostopniowa skala
ocen zmieniona jest na skalę trójstopniową (ocena 1-2 : poniżej oczekiwao, ocena 2-3: zgodne z
oczekiwaniami, 4-6: powyżej oczekiwao).

W widoku dodawania cząstkowej oceny opisowej wybieramy odpowiednią ocenę, datę oraz
umiejętnośd. Po wybraniu tych danych pojawi się lista wyrażeo oceniających spełniających
powyższe warunki. Wybieramy odpowiednie wyrażenie oraz klikamy przycisk OK.

Dodane oceny opisowe
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W widoku ocen klasy podlegającej ocenianiu opisowemu, pod tabelą zawierającą poszczególne
kompetencje edukacji, znajduje się pozycja Dodane oceny opisowe. W pozycji tej dodad można
np. roczne i śródroczne oceny opisowe, co pozwoli na sformułowanie oceny opisowej dla
wszystkich uczniów jednocześnie. Po wybraniu przycisku >i>Edytuj znajdującego się przy
dodanej ocenie opisowej pojawi się tabela, w której skonstruowad można ocenę opisową dla
wszystkich uczniów danej klasy. Można ocenę opisowa skonstruowad samodzielnie, albo po
zaznaczaniu konkretnych uczniów i wybraniu przycisku Wypełnij pola zaznaczonych zostaną
zebrane wszystkie oceny, wraz z przyporządkowanymi do nich wyrażeniami oceniającymi,
dodane uczniowi w danym roku lub półroczu (w zależności od oceny) i będzie możliwośd
stworzenia oceny opisowej poprzez edytowanie wyrażeo uprzednio dodanych uczniowi.

Po kliknięciu przycisku Wypełnij pola obok danego ucznia, system, na podstawie jego
cząstkowych ocen opisowych z wybranego zakresu dat, wygeneruję tekstową ocenę opisową.
Ocena opisowa generowana jest na podstawie cząstkowych ocen wystawionych z lekcji
opisowych. Dodatkowo można edytowad poszczególne pola, wpisując dowolny tekst. Po
dokonaniu edycji należy zapisad zmiany klikając przycisk Zapisz poniżej wypełnianego pola, lub
za pomocą opcji Zapisz zaznaczonych. Jeżeli wychowawca zakooczy wypełnianie oceny
opisowej, może opublikowad edytowaną ocenę, zmieniając wartośd w kolumnie Publikuj obok
wybranego ucznia na TAK. Tylko opublikowane oceny widoczne są widoku rodzica oraz w
widoku przeglądania ocen uczniów.
INFORMACJA!
Począwszy od wersji 4.6 istnieje możliwośd stworzenia klas wirtualnych dla przedmiotów
opisowych w edukacji wczesnoszkolnej. Jednak z powodu pewnych ograniczeo systemowych,
podczas dodawania ocen opisowych w klasach wirtualnych nie będzie możliwości skorzystania z
pozycji dodawania ocen opisowych seryjnie.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
Począwszy od wersji 4.5 dziennik elektroniczny daje możliwośd odnotowania i kontrolowania
realizacji Ramowego Planu Nauczania dla danej klasy/przedmiotu. Za pomocą tego modułu
Użytkownik ma możliwośd odnotowania liczby godzin, jakie przewidziane są na dany przedmiot
w rozporządzeniu i kontrolowania, ile z nich zostało do tej pory wykonane.
INFORMACJA:
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Moduł dostosowany jest do Ramowych Planów Nauczania zgodnych z rozporządzeniem MEN z
2012 roku.
Wprowadzanie Ramowego Planu Nauczania:
Wprowadzenie godzin przewidzianych w ramach Ramowego Planu Nauczania do e-Dziennika
może nastąpid w rożnych wariantach:
Zdefiniowanie wartości ogólnych: jeśli w danej placówce, dla każdej klasy, na każdym poziomie
edukacyjnym, dla danego przedmiotu przewidziane są takie same ilości godzin na
poszczególnych poziomach, wystarczy zdefiniowad w pozycji Inne opcje → Wartości ogólne
tylko ogólną liczbę godzin, jakie będą realizowane w ramach danego przedmiotu.

Definiowanie wyjątków od wartości ogólnych: jeśli na dany przedmiot przewidziana jest ogólna
liczba godzin, ale nie jest określone, ile godzin konkretnie przypada na dany poziom nauczania,
każdy z Nauczycieli może zdefiniowad te wartości indywidualnie dla swojej klasy, nadpisując
tym samym ogólne wartości zdefiniowane dla przedmiotu. Można także, zamiast wprowadzad
dla danego przedmiotu wartości ogólne, wprowadzid tylko wyjątki.
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Przykładowo: Na nauczanie historii w gimnazjum przewidziane jest 190 godzin. Nauczyciel klasy
A chce zrealizowad w klasie pierwszej 100 godzin i po 45 w dwóch pozostałych klasach.
Natomiast Nauczyciel klasy B chce zrealizowad 100 godzin w klasie pierwszej, a pozostałe 90 w
klasie drugiej. Dla obu klas trzeba dodad wyjątek z przedmiotu historia.
Może się również zdarzyd sytuacja, gdy wszystkie klasy z danego przedmiotu mają równy
rozkład godzin, tylko jedna klasa ma ich mniej lub więcej. W takim przypadku należy
zdefiniowad wartości ogólne dla przedmiotu i dodad wyjątek z tego przedmiotu dla konkretnej
klasy.

Domyślnie zaplanowad liczbę godzin (wartości ogólne), jakie mają byd zrealizowane z danego
przedmiotu, może tylko Dyrektor i szkolny Administrator systemu. Jednak jeśli szkoła chce, by
każdy Nauczyciel sam uzupełniał swój ramowy plan nauczania, Administrator może nadad mu
takie uprawnienia.
Uprawnienia mogą zezwalad Nauczycielowi na edytowanie Ramowego Planu Nauczania dla
przedmiotów, z których ma w dzienniku elektronicznym utworzone przydziały lub na
edytowanie planu dla wszystkich przydziałów, wszystkich klas w szkole. Szkolny Administrator
systemu może zmieniad te ustawienia dla Nauczycieli i Dyrektorów. Może nawet ograniczyd
prawa do edytowania danych w Ramowym Planie Nauczania innym Administratorom i sobie
samemu.
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INFORMACJA:
Udzielenie wszystkim Nauczycielom uprawnieo do edytowania Ramowych Planów Nauczania
wszystkich oddziałów w szkole NIE JEST ZALECANE, gdyż może doprowadzid do wprowadzania
rożnych wartości dla jednego oddziału i do sytuacji, w której każdy Nauczyciel może zmieniad
wartości wprowadzone przez innego Nauczyciela.
Grupy przedmiotów: Funkcja łączenia przedmiotów w grupy, dostępna dla szkolnego
Administratora systemu, jest przydatna, gdy dla danych przedmiotów podana jest ogólna liczba
godzin, które mają zostad zrealizowane w trakcie danego etapu edukacji, natomiast o tym, ile
godzin przypadnie na konkretny przedmiot, musimy zdecydowad samodzielnie. Taka sytuacja
ma miejsce np. w szkołach zawodowych, gdzie podana jest ogólna ilośd godzin przewidzianych
na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. W takim przypadku można utworzyd dwie
grupy – grupę przedmiotów teoretycznych i praktycznych i przydzielid do nich odpowiednie
przedmioty.
INFORMACJA:
Przydzielid przedmioty do grup można na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy po kliknięciu
przycisku Grupy przedmiotów wybrad nazwę grupy z listy rozwijalnej znajdującej się przy nazwie
konkretnego przedmiotu i wybrad przycisk Zapisz. Po drugie, możemy zaznaczyd pole wyboru
przy nazwach przedmiotów, które chcemy wcielid do grupy, wybrad nazwę grupy z listy
rozwijalnej u góry tabeli, użyd przycisku Ustaw zaznaczonym, a następnie przycisk Zapisz.
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Tworzenie grup przedmiotów pozwala na kontrolowanie, czy suma godzin, wprowadzonych dla
konkretnych przedmiotów z grupy, pokrywa się z liczbą godzin przewidzianych w
rozporządzeniu. System podlicza liczbę godzin dla danego przedmiotu z grupy indywidualnie i
dla wszystkich razem.

Statystyki: Wartości prezentowane w statystykach Ramowego Planu Nauczania obliczane są na
podstawie realizacji dodanych przez Nauczyciela, które miały zaznaczone pole wyboru Lekcja
realizowana w ramach minimum podstawy programowej lub Czy w ramach RPN w przypadku
realizacji dodawanych z modułu Wycieczki. Dana wartośd prezentowana jest dla całego
oddziału, ale liczona jest dla pojedynczych Uczniów. Oznacza to, że system do wyliczenia tych
wartości nie bierze pod uwagę wszystkich realizacji dodanych do całego oddziału, ale realizacje
dodane jego poszczególnym Uczniom.
Taki sposób liczenia wartości zastosowano ze względu na to, że Uczniowie często zmieniają
klasy.
W momencie gdy na przykład dwie klasy pierwsze zostają połączone w jedną klasę drugą, a obie
klasy mają zrealizowaną zupełnie inną liczbę godzin z rożnych przedmiotów, nie ma możliwości,
by poprawnie zliczyd liczbę zrealizowanych godzin. W takim przypadku, w widoku zestawieo
modułu Ramowy Plan Nauczania, liczba godzin zrealizowanych dla tej klasy z danego
przedmiotu na poziomie 1 wyniesie przykładowo 140, przy wartości tej widoczny będzie
wykrzyknik, będący informacją, że Uczniowie tej klasy mają z wybranego przedmiotu
zrealizowana rożną liczbę godzin. Po wybraniu widoku szczegółowego będzie można zobaczyd,
ile godzin konkretnie ma zrealizowany każdy Uczeo z tego oddziału. Wartośd 140 będzie średnią
wyciągniętą z liczby godzin zrealizowanych z danego przedmiotu przez wszystkich Uczniów tego
oddziału (jeśli zrealizowane godziny prezentowane są jako wartośd średnia) lub będzie to liczba
godzin Ucznia tego oddziału, który z danego przedmiotu ma ich zrealizowanych najwięcej (jeśli
zrealizowane godziny prezentowane są jako wartośd maksymalna).
INFORMACJA:
Podczas tworzenia statystyk, jeśli dla danego przedmiotu utworzony jest wyjątek, statystyka
bierze pod uwagę w pierwszej kolejności wyjątki, a następnie wartości ogólne.
Administrator w parametrach konfiguracyjnych ma możliwośd zadecydowania, czy
prezentowana w statystyce zrealizowana liczba godzin ma byd wyświetlana jako wartośd
średnia czy maksymalna.
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- Wartośd maksymalna oznacza, że liczba zrealizowanych godzin dla oddziału będzie
prezentowana według Ucznia, który ma ich zrealizowanych najwięcej. Taka sytuacja może mied
miejsce, gdy np. któryś z Uczniów został przeniesiony z klasy, która zrealizowała więcej godzin z
danego przedmiotu niż aktualna klasa Ucznia.
Czyli na przykład: większośd Uczniów klasy 1a zrealizowało 90 godzin matematyki, jednak jeden
z Uczniów, przeniesiony z klasy 1b, ma zrealizowanych 120 godzin. Jeśli Administrator
zdecyduje, że zrealizowana liczba godzin ma byd wyświetlana jako wartośd maksymalna, to
liczba godzin zrealizowanych prezentowana dla klasy 1a będzie wynosid 120 i jest to
prawidłowe zachowanie systemu.
-Wartośd średnia oznacza, że system - po tym jak policzy liczbę realizacji dodanych dla każdego
z Uczniów danego oddziału - wyciąga z nich średnią i to ona prezentowana jest jako liczba
godzin zrealizowanych w danym oddziale.
INFORMACJA:
Jeśli po przefiltrowaniu obok prezentowanego wyniku widoczny jest wykrzyknik, oznacza to, że
występują różnice w liczbie zrealizowanych godzin u jednego lub u większej liczby Uczniów, co
jest sytuacją zrozumiałą, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na przykład, Uczniowie zmieniają
klasy lub że częśd z nich realizuje dany przedmiot w trybie rozszerzonym. Wykrzyknik informuje,
że taka sytuacja ma miejsce dla danego przedmiotu, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że
dana statystyka naliczana jest błędnie.
Dziennik elektroniczny prowadzony jest na bieżący rok szkolny. W związku z tym, podczas
tworzenia statystki, dane o liczbie godzin zrealizowanych podczas poprzednich poziomów
nauczania na danym etapie pobierane są z archiwum. Dane z bieżącego roku szkolnego
natomiast obliczane są na podstawie realizacji odnotowanych dla danego oddziału w trakcie
obecnie trwającego roku szkolnego. Jeśli Administrator w parametrach konfiguracyjnych
Ramowego Planu Nauczania udzieli danemu Użytkownikowi prawa do edytowania danych
archiwalnych, w zakładce statystyki, po przefiltrowaniu konkretnego oddziału, nad tabelą z
liczbą godzin zaplanowanych/zrealizowanych dla danego poziomu, pojawi się przycisk Uzupełnij
brakujące dane. Wybierając go lub po prostu klikając dany wynik (wyniki edytowalne będą
zaznaczone na czerwono) możemy uzupełnid liczbę godzin, jeśli dane w archiwum są
niekompletne.
INFORMACJA:
Funkcja pobierania danych do modułu Ramowy Planu Nauczania funkcjonuje tylko dla danych
archiwizowanych począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
UWAGA!
Jeśli w tabeli z liczbą godzin pojawia się w kolumnie któregoś z poziomów informacja b/d,
oznacza to, że w systemie nie ma danych dotyczących realizacji programu na danym poziomie.
Sytuacja taka może się zdarzyd, jeśli szkoła korzysta z e-Dziennika pierwszy rok, a sprawdza
statystykę np. dla obecnej klasy drugiej. Jeśli Użytkownik ma uprawnienia do edytowania
danych archiwalnych, może uzupełnid liczbę godzin zrealizowanych w danej klasie w
poprzednim roku szkolnym (wybierając przycisk Uzupełnij brakujące dane lub po prostu klikając
dany wynik i wpisując odpowiedni wynik w pole, które się pojawi). Jeśli dane archiwalne nie
zostaną uzupełnione, statystki Ramowego Planu Nauczania będą pokazywały nieprawidłowe
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wartości.
INFORMACJA:
Jeśli modyfikujemy lub uzupełniamy dane archiwalne i chcemy odnotowad, że rożni Uczniowie
mieli rożną liczbę godzin zrealizowanych z danego przedmiotu, możemy to zrobid klikając na
dany wynik, a następnie na funkcję Uzupełnij szczegółowo. Pojawi się okno z listą Uczniów, w
którym można odnotowad liczbę zrealizowanych godzin dla każdego Ucznia oddzielnie.
UWAGA!
Dane z bieżącego roku szkolnego nie są danymi archiwalnymi, więc nie ma możliwości, by w
Ramowym Planie Nauczania edytowad je tak, jak dane dotyczące lat poprzednich. Aby uzupełnid
liczbę godzin zrealizowanych dla danego Ucznia/oddziału dla bieżącego roku szkolnego, należy
w zwykły sposób dodad realizację danemu oddziałowi lub Uczniowi z przydzielonym
nauczaniem indywidualnym, zaznaczając pole wyboru Lekcja realizowana w ramach minimum
podstawy programowej.
Każdy Nauczyciel ma domyślnie dostęp do swoich statystyk związanych z realizacją godzin
zaplanowanych w ramach Ramowego Planu Nauczania. Dodatkowo, szkolny Administrator
systemu może w ustawieniach konfiguracyjnych Ramowego Planu Nauczania dad wszystkim lub
tylko wybranym Nauczycielom dostęp do statystyk wszystkich oddziałów w szkole.
Wartości statystyczne Ramowego Planu Nauczania prezentowane są na 4 różne sposoby, w
zależności od wybranego trybu prezentowania wyników:
- Tryb zrealizowanych (zaplanowanych) prezentuje liczbę godzin zrealizowanych w podziale na
poziomy danego etapu nauczania. Obok liczby godzin zrealizowanych znajduję się w nawiasie,
liczba godzin zaplanowanych.
- Tryb zaplanowanych -/+ różnica pokazuje liczbę godzin zrealizowanych minus różnicę, jeśli
liczba zrealizowanych godzin jest mniejsza lub plus różnicę, jeśli liczba zrealizowanych godzin
jest większa niż planowana.
- Tryb zrealizowanych [procentowo] pokazuje liczbę godzin zrealizowanych na danym poziomie
nauczania, a obok w nawiasie kwadratowym procent, jaki stanowi liczba godzin zrealizowanych
w stosunku do liczby godzin zaplanowanych.
- Tryb procentowo prezentuje procent, jaki stanowi liczba godzin zrealizowanych w stosunku do
godzin zaplanowanych w podziale na poziomy danego etapu nauki szkolnej.

KONTO OPIEKUNA
W e-Dzienniku istnieje możliwośd stworzenia konta Opiekuna.
Konto Opiekuna generowane jest przez Administratora szkoły.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Posiada ono dostęp do:












ocen Ucznia,
nieobecności Ucznia,
wiadomości - Opiekun może prowadzid korespondencję z Rodzicami Ucznia, dzięki
czemu wymiana informacji jest dla Użytkowników e-Dziennika znacznie szybsza i
łatwiejsza,
ogłoszeo,
planu lekcji,
zrealizowanych lekcji,
terminarza,
uwag o Uczniu,
wyników egzaminów,
szczególnych osiągnięd.

Dodatkowo Opiekun, w tym samym stopniu co reszta Użytkowników e-Dziennika, ma dostęp do
funkcji konfiguracyjnych swojego konta (np. zmiana hasła, e-maila, etc.).
UWAGA!
Z konta Opiekuna nie można aktywowad konta Uczniowskiego.

E-TABLICA
e-Tablica jest zintegrowanym z dziennikiem elektronicznym odrębnym produktem- modułem
stworzonym z myślą o prowadzeniu lekcji z użyciem tablicy interaktywnej. Moduł ten, nie tylko
dostarcza podstawowych narzędzi, ale pozwala na wykorzystywanie i zarządzanie stworzonymi
przez Użytkowników e-Tablicami. Rejestruje on treści nanoszone na tablicę interaktywną i
zapisuje je w bazie e-Dziennika, pozwala zapisywad nanoszone treści jako lekcje w
indywidualnych zasobnikach Nauczycieli celem ich ponownego wykorzystania. Moduł e-Tablica
działa w oparciu o przeglądarkę internetową, nie wymaga zatem instalacji dodatkowego
oprogramowania. Obsługiwany jest przez najnowsze wersje następujących przeglądarek:
Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer.
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Narzędzie to posiada własny panel administracyjny dostępny bądź poprzez wybranie pozycji eTablica w dzienniku elektronicznym. Panel administracyjny modułu e-Tablica dzieli się na
zakładki Lekcje i Zasobnik.
W zakładce Lekcje, zapisane są e-Tablice tworzone w trakcie dodawania lekcji przez interfejs
lekcyjny. Tablice te można edytowad w zakładce „Lekcje” ale nie można wykorzystad ich
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ponownie podczas prowadzenia innej lekcji (chyba, że zostaną zapisane do zasobnika). Zakładka
Zasobnik zawiera e-Tablice, które mogą byd wykorzystywane wielokrotnie i te, które powiązane
są z konkretnymi tematami z realizacji materiałów nauczania.
Każdy Nauczyciel, w zakładce Lekcje, widzi tylko tablice stworzone przez siebie. Zakładka jest
automatycznie czyszczona ze wszystkich zapisanych w niej tablic po zakooczeniu roku
szkolnego. Jeśli jednak szkolny Administrator systemu zdecyduje, że nie ma potrzeby
przechowywad takiej ilości tablic ze względu na ograniczoną ilośd miejsca, może on usunąd
grupowo wszystkie tablice starsze niż np. 30 dni lub utworzone przed np. 01.01.2012.
Dodatkowo każdy Nauczyciel może z zakładki „Lekcje” usunąd tablice stworzone przez siebie,
zaznaczając pole wyboru przy tablicach, które chce usunąd i klikając przycisk <="" i="">.
Nauczyciel ma też możliwośd grupowego lub pojedynczego usuwania e-Tablic zapisanych w jego
Zasobniku. Poza Nauczycielem, do którego zasobnik należy nikt nie może usuwad
zgromadzonych tam tablic, nie są one też usuwane po zakooczeniu roku szkolnego.

UWAGA!
Usunięte e-Tablice są utracone bezpowrotnie, łącznie z tymi, które usuwane są automatycznie
po zakooczeniu roku szkolnego. Jeśli Nauczyciel chce zachowad jakąś e-Tablicę do
wykorzystania w następnym roku szkolnym, musi przenieśd ją do Zasobnika.
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Tworzenie nowej e-Tablicy poprzez interfejs lekcyjny w e-Dzienniku
Aby dodad nową e-Tablicę za pomocą interfejsu lekcyjnego, należy wybrad z menu dziennika
elektronicznego interfejs lekcyjny, a następnie ustawid i rozpocząd lekcję. Po rozpoczęciu lekcji,
w interfejsie lekcyjnym pojawi się pozycja e-Tablica i dwie funkcje: stwórz nową lub otwórz z
zasobnika.

INFORMACJA:
Po wybraniu jednej z dostępnych opcji otwierania e-Tablicy system zapyta nas, czy udostępniad
tablicę uczniom. Oznacza to, że jeśli szklony Administrator systemu zezwolił w konfiguracji na
przeglądanie realizacji w widoku Rodzica (a co za tym idzie Ucznia) Uczeo, poprzez zakładkę
Zrealizowane lekcje będzie miał dostęp do widoku e-Tablic przypisanych do konkretnych
tematów.
Jeśli zdecydowaliśmy udostępniad lub nie udostępniad e-Tablic Uczniom, jednak w trakcie lekcji
chcemy zmienid decyzję można to zrobid wybierając w interfejsie lekcyjnym pozycję wyłącz
udostępnianie Uczniom lub udostępnij Uczniom.
Udostępnid lub zablokowad udostępnianie e-Tablicy można również w widoku realizacje
programu. Po ustawianiu filtrów tak, by obejmowały realizację, dla której chcemy zmienid
ustawienia dotyczące e-Tablicy powiązanej z tą realizacją, klikamy przycisk e-Tablica i
udostępniamy lub blokujemy dostęp Uczniom.

UWAGA!
Jeżeli Uczeo posiada w e-Dzienniku, dostęp do konta w trybie rozszerzonym, to ma on dostęp
do widoku e-Tablicy w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli przykładowo Uczeo został w
domu z powodu choroby to i tak może śledzid na bieżąco przebieg lekcji tworzonej z
wykorzystaniem e-Tablicy.
Jeśli Uczeo posiada dostęp podstawowy do swojego konta to również ma dostęp do
przypisanych do konkretnych tematów e-Tablic jednak dopiero w 24 godziny po ich dodaniu.
Dostęp do e-Tablic Uczniowie z takim kontem mają jedynie przez 3 dni, liczone od momentu,
gdy tablice będą dostępne w zakładce „Zrealizowane lekcje”.
INFORMACJA:
Lekcje stworzone poprzez interfejs lekcyjny i nie skopiowane do zasobnika odnaleźd będzie
można w panelu administracyjnym modułu e-Tablica, w zakładce Lekcje. W zakładce tej można
zobaczyd i edytowad dodane poprzez interfejs lekcyjny e-Tablice, jednak nie będzie możliwości
wykorzystania ich ponownie podczas innej lekcji, chyba, że zostaną skopiowane do Zasobnika.
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Dodawanie e-Tablicy do Zasobnika
Dodad lekcję do Zasobnika można na dwa sposoby. Po pierwsze można to zrobid tworząc nową
e-Tablicę za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego, a następnie wybierając pozycję skopiuj do
zasobnika. Jeśli chcemy w interfejsie lekcyjnym wybrad lekcję z zasobnika, wybieramy pozycję
otwórz z zasobnika.
Istnieje nie tylko możliwośd stworzenia e-Tablicy po rozpoczęciu lekcji w dzienniku
elektronicznym. Każdy Użytkownik mający dostęp do tego narzędzia może przygotowad eTablice wcześniej w swoim panelu administracyjny modułu e-Tablica. Aby to zrobid należy
wybrad przycisk Utwórz nową tablice. Wszystkie stworzone w ten sposób e-Tablice zostaną
zapisane do Zasobnika.
INFORMACJA:
Jeśli stworzyliśmy nowa e-Tablicę poprzez interfejs lekcyjny, ale nie zapisaliśmy jej z jego
poziomu do Zasobnika możemy ją tam przenieśd bezpośrednio poprzez moduł administracyjny
e-Tablicy, zaznaczając w zakładce Lekcje pole wyboru przy konkretnej lekcji, a następnie
używając przycisku Kopiuj wybrane do zasobnika.
UWAGA!
Tylko e-Tablice zapisane w Zasobniku można wykorzystad ponownie podczas realizowania tego
samego lub innego tematu. Aby to zrobid należy wybrad w interfejsie lekcyjnym pozycję otwórz
z zasobnika lub podpiąd e-Tablice do konkretnego tematu w rozkładzie materiału nauczania. Do
tematu z rozkładu materiału nauczania można podpiąd tylko e-Tablice zapisane w Zasobniku.
Jeśli wybierzemy podczas lekcji którąś z tablic z Zasobnika i wprowadzimy na niej jakiekolwiek
zmiany, to aby zachowad te zmiany należy zapisad tablice w Zasobniku jako nową. Tablica z
Zasobnika, na której wprowadzone zostały modyfikacje pozostanie bez zmian.
Dodawanie e-Tablicy do tematu z rozkładu materiału nauczania za pośrednictwem interfejsu
lekcyjnego.
Jeśli prowadzimy lekcję z przedmiotu, pod który podpięty jest rozkład materiału nauczania,
możemy dodad do zasobów tej lekcji e-Tablice za pośrednictwem interfejsu lekcyjnego. W tym
celu po rozpoczęciu lekcji w interfejsie, wybieramy w pozycji e-Tablica stwórz nową lub otwórz z
zasobnika. Po przeprowadzeniu lekcji i zamknięciu tablicy należy skopiowad ją do zasobnika
(zarówno w przypadku gdy tworzymy nową tablicę, jak i wtedy, gdy modyfikujemy tablice już w
Zasobniku zapisaną ). Podczas wykonywania tej operacji system zapyta nas, czy dodad e-Tablice
do tematu z rozkładu materiału nauczania powiązanego z aktualną lekcją.
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Dodawanie e-Tablicy do tematu z rozkładu materiału nauczania, w widoku edycji rozkładu.
Jeśli Nauczyciel uczy np. matematyki we wszystkich klasach pierwszych i w każdej z tych klas
realizuje ten sam program nauczania, może on pod konkretna lekcję z rozkładu materiału
nauczania podpiąd e-Tablice stworzona wcześniej i zapisaną w Zasobniku. Aby to zrobid należy z
menu dziennika elektronicznego wybrad edytor rozkładu materiału nauczania, a następnie, po
wybraniu konkretnego rozkładu i edycji tematu pod który podpiąd chcemy e-Tablice w zasobach
przypisanych do tematu, wybieramy typ e-Tablica. Po kliknięciu przycisku Wybierz pojawi się
lista e-Tablic zapisanych w Zasobniku. Wybieramy tę tablicę, którą chcemy powiązad z
edytowanym tematem z rozkładu materiału nauczania.

UWAGA!
Zakładka Lekcje i zakładka Zasobnik, mają różną, ograniczoną przestrzeo dyskową, a więc można
zapisad w nich tylko ograniczoną ilośd e-Tablic. Istnieje możliwośd powiększenia przestrzeni
serwerowej obu tych zakładek.
Pojemnośd zakładki Lekcje jest określona globalnie dla całej szkoły. O usuwaniu lekcji z tej
zakładki decyduje szkolny Administrator systemu. Jeśli szkoła chce powiększyd przestrzeo tej
zakładki jej Dyrekcja powinna skontaktowad się w tym celu z firmą Librus.
Pojemnośd Zasobnika natomiast jest oddzielna dla każdego z Użytkowników. W wersji
podstawowej wynosi ona (wraz z Biblioteką Grafik ) 10 MB. Jeśli jednak, któryś z Użytkowników
chce powiększyd pojemnośd swojego Zasobnika może to zrobid, w tym celu powinien wysład
wiadomośd systemową do Super Administratora (na etapie sporządzania tekstu pomocy,
warunki dostępu oraz pojemnośd zasobników nie zostały jeszcze ustalone).
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E-Tablice zapisane w Zasobniku nie mają wpływu na miejsce w zakładce „Lekcje” i vice versa.
INFORMACJA:
Istnieje możliwośd by podczas tworzenia danej e-Tablicy użyd gotowych grafik, załadowanych
uprzednio do Biblioteki grafik. Każdy z Użytkowników ma swoją własną Bibliotekę grafik, nie ma
dostępu do bibliotek innych Użytkowników. Należy pamiętad, że wszystkie grafiki załadowane
do Biblioteki grafik wykorzystują indywidualną przestrzeo dyskową danego Użytkownika eTablicy, dlatego do modułu można załadowad tylko ograniczoną ilośd plików graficznych. Do
Biblioteki grafik można załadowad pliki w następujących formatach: GIF, JPEG, PNG, BMP.
Rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczad 2MB.
UWAGA!
Użytkownicy platformy e-Nauczanie (wcześniej Szkolna Platforma Edukacyjna) mają możliwośd
bezpłatnego korzystania z grafik dostępnych w repozytorium graficznym tej platformy.

WYCIECZKI
Moduł ten służy do odnotowywania w systemie wycieczek/imprez organizowanych przez
szkołę. Można za jego pomocą odnotowad zarówno trwającą kilka godzin wycieczkę do teatru
lub filharmonii, wycieczkę lub imprezę szkolną trwającą cały dzieo, jak również wyjazdy
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trwające kilka dni lub tygodni.
Możliwośd dodania wycieczki ma szkolny Administrator systemu, Dyrektor i Wychowawcy klas,
z tą różnicą, że Administrator i Dyrektor mogą edytowad wycieczki dodane przez dowolnego
Nauczyciela, natomiast Wychowawcy tylko te dodane przez siebie.
Moduł został skonstruowany w taki sposób, by informacje wprowadzane do niego w trakcie
dodawania wycieczki pokrywały się z informacjami, jakie trzeba uzupełnid na tzw. „Karcie
Wycieczki”. Po wprowadzeniu wszystkich informacji i dodaniu wycieczki można z poziomu eDziennika wydrukowad uzupełnioną kartę wycieczki. Po kliknięciu w przycisk Wydruk karty
należy zaznaczyd elementy, które mają zostad umieszczone na wydruku. Jeżeli ilośd elementów
będzie zbyt duża, wydruk karty wycieczki nie będzie możliwy.

Planowanie wycieczki w dzienniku elektronicznym:
Dodawanie wycieczki odbywa się na zasadzie uzupełniania informacji w kilku etapach. Jako
pierwsze należy uzupełnid ogólne informacje, takie jak termin, cel wycieczki itd.

W następnym kroku należy dodad Uczestników wycieczki. Do wycieczki można dodad 3 rodzaje
Uczestników: Kierownika, Opiekunów i Uczestników wycieczki.
INFORMACJA:
Jako Kierownika/Opiekuna można dodad tylko Użytkownika zdefiniowanego jako Nauczyciel i
Użytkownika spoza systemu. Nie można dodad Ucznia jako Kierownika/Opiekuna.
Do listy Uczestników wycieczki można dodad również Uczestnika, którzy nie posiada konta w eDzienniku. Aby to zrobid, należy podczas tworzenia listy Uczestników wycieczki wybrad zakładkę
„Uczestnik spoza systemu”, uzupełnid wymagane informację i dodad go jako Kierownika,
Opiekuna lub Uczestnika wycieczki.
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Następne punkty dodawania wycieczki odbywają się kolejno w zakładkach Harmonogram,
Odwołanie zajęd, Frekwencja i powinny zostad uzupełnione przez osobę wprowadzającą
informację o wycieczce w systemie. Ponadto, Wychowawca klasy ma możliwośd uzupełnienia
frekwencji swoich Uczniów podczas wycieczki.
Odwołanie zajęd w module spowoduje przesłanie odpowiedniego powiadomienia do
Nauczyciela, którego zajęcia zostały odwołane.
Dodawanie harmonogramu wycieczki, odwoływanie zajęd i sprawdzanie frekwencji odbywa się
w kilku rożnych wariantach w zależności od tego, z jakim rodzajem wycieczki mamy do
czynienia.
Przypadek 1: Wycieczka do filharmonii odbywająca się w ramach lekcji muzyki, wszyscy
Uczniowie idą na wycieczkę.
Klasa (lub kilka klas) wybiera się na 4 ostatnich lekcjach na wycieczkę do filharmonii, cztery
pierwsze lekcje odbywają się normalnie. Nauczyciel chce odnotowad realizacje na wycieczce,
jednak realizacje te mają byd dodane z innych przedmiotów niż te, które klasy mają w tym dniu
w planie lekcji.
Aby odnotowad taką sytuację prawidłowo, wybieramy zakładkę „Harmonogram”, a następnie
„Dodaj punkt harmonogramu”. Po wpisani podstawowych informacji typu data i miejscowośd,
klikamy przycisk „Dodaj”, a następnie wybieramy nr lekcji i zajęcia, z jakich ma byd odnotowana
dana realizacja i wpisujemy temat. Jeśli chcemy, by realizacja ta liczyła się do godzin
zrealizowanych w Ramowym Planie Nauczania, należy zaznaczyd pole wyboru „Czy w ramach
RPN”.
INFORMACJA:
Jeśli chcemy, by realizacje odnotowane na wycieczce zostały dodane jako realizacje z
przedmiotów odbywających się tego dnia według planu lekcji, dodając punkt Harmonogramu,
wybieramy przycisk „Dodaj z planu” i uzupełniamy tematy lekcji dla zajęd, w trakcie których
odbywa się wycieczka.
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UWAGA!
Realizacje dodane na wycieczkach będą widoczne w „Realizacji programu”, jednak nie będzie
można ich tam edytowad.
Nawet jeśli na wycieczce odnotowane zostają realizacje, to zajęcia te fizycznie nie odbywają się
w szkole, dlatego należy je odwoład. W przypadku, kiedy częśd zajęd odbywa się według planu, a
na części zaplanowana jest wycieczka/impreza, odwołujemy tylko te, na których ma odbyd się
wycieczka.
INFORMACJA:
Zajęcia należy odwoład podczas dodawania wycieczki, wybierając w module Wycieczki zakładkę
„Odwołanie zajęd” i zaznaczając pole wyboru przy nazwie zajęd, które chcemy odwoład, a
następnie wybierając „Zapisz i przejdź dalej”.

Na podobnej zasadzie funkcjonuje dodawanie Uczniom frekwencji. Na lekcjach, które odbywają
się w szkole, należy odnotowad im obecnośd w jeden ze standardowych, dostępnych w eDzienniku sposobów, a na lekcjach, na których zaplanowane jest wyjście, należy odnotowad
Uczestnikom wycieczki frekwencje w module Wycieczki/Imprezy.
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UWAGA!
Jeśli za pomocą modułu wycieczki odwołaliśmy zajęcia z planu lekcji, nie należy odnotowywad
na tych zajęciach realizacji inaczej niż poprzez moduł Wycieczki/Imprezy, gdyż realizacje
odnotowane w inny sposób będą potraktowane w kontroli realizacji jako nadmiarowe.
Przypadek 2: Kilka klas jedzie na zieloną szkołę, zajęcia dla tych klas zostają w szkole
odwołane, częśd Uczniów pozostaje w szkole i zostają przydzieleni do innych klas.
W takim przypadku postępujemy w bardzo podobny sposób jak w opisywanym poprzednio, z tą
różnicą, że odwołujemy wszystkie zajęcia dodane w planie lekcji na okres wyjazdu. Możemy na
zielonej szkole odnotowad realizację zajęd, jakie klasa ma dodane w planie lekcji albo
odnotowad realizacje z innych zajęd. W zależności od tego, co chcemy zrobid, dodając punkt
harmonogramu, wybieramy odpowiednio przycisk „Dodaj” lub „Dodaj z planu”.
INFORMACJA:
Jeśli na wycieczce realizowane będą zajęcia z planu, które mają podpięty rozkład materiału
nauczania, po wybraniu przycisku „Dodaj” lub ”Dodaj z planu” podczas dodawania punktu
harmonogramu wycieczki będzie można na tych zajęciach wpisad dowolny temat lub wybrad
temat z rozkładu materiału nauczania, klikając w przycisk „Zaproponuj”.

UWAGA!
Wszyscy Uczniowie klas, które mają zaplanowaną wycieczkę, niezależnie od tego, czy będą w
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niej uczestniczyd, czy nie, muszą mied odnotowaną frekwencję. Dla Uczestników wycieczki
frekwencję odnotowujemy tylko w module Wycieczki. Nawet jeśli zajęcia zostają odwołane,
gdyż większośd klasy jedzie na wycieczkę, a pozostali w szkole Uczniowie zostają dołączeni do
innych klas, tym Uczniom, którzy pozostają w szkole, należy bezwzględnie dodad frekwencję z
tych lekcji, jakie mieliby oni normalnie według planu, nie dodając jednocześnie realizacji. W
przeciwnym wypadku powstaną braki we frekwencji. Dla Uczniów, którzy pozostali w szkole,
frekwencję powinien odnotowad Wychowawca danej klasy bądź szkolny Administrator,
korzystając z widoku "Wykaz uczęszczania".
Przykładowo: Większośd klasy 2b wyjeżdża na pięciodniową zieloną szkołę, w szkole zostają 4
osoby. Zajęcia klasy 2b zostają odwołane. Osoby, które pozostały w szkole, zostają na czas
wycieczki przydzielone do klasy 2a i będą uczęszczad na zajęcia według planu tej klasy.
Uczniowie klasy 2b, którzy pojechali na wycieczkę, powinni mied odnotowaną frekwencję w
module Wycieczki. Uczniowie klasy 2b, którzy pozostali w szkole, pomimo tego, że chodzą na
zajęcia z klasą 2a, w e-Dzienniku powinni mied odnotowaną frekwencję na zajęciach, jakie w
tych dniach miałaby według planu klasa 2b. Należy na tych zajęciach odnotowad Uczniom klasy
2b, którzy pozostali w szkole, tylko frekwencję! Nie należy dodawad realizacji, ponieważ zajęcia
w tych dniach zostały odwołane w module Wycieczki i realizacje dodane inaczej niż przez ten
moduł system potraktuje jako nadmiarowe. Frekwencje te powinien odnotowad Wychowawca
danej klasy bądź szkolny Administrator, korzystając z widoku "Wykaz uczęszczania".
Przypadek 3: Całodniowy wyjazd na zawody sportowe. Jedzie tylko częśd Uczniów, zajęcia w
szkole odbywają się zgodnie z planem.
W przypadku, gdy na planowaną wycieczkę/imprezę wybiera się tylko częśd Uczniów danych
klas i zajęcia w szkole, pomimo ich nieobecności, będą odbywały się według planu, e-Dziennik
daje nam również możliwośd dodania realizacji na wycieczce, nawet jeśli zajęcia z planu lekcji
nie zostały odwołane. Nauczyciel może, dodając punkt harmonogramu wycieczki w jeden z
dostępnych sposobów („Dodaj lub „Dodaj z planu”), odnotowad realizacje zaznaczając lub nie
pole wyboru „Czy w ramach RPN”. Nawet jeśli realizacje odnotowane na wycieczce pokrywad
się będą z realizacjami dodanymi z zajęd, które zgodnie z planem odbywad się będą w szkole w
tym samym czasie, system nie będzie wykazywał nadmiarów w kontroli realizacji. W widoku
tygodniowym klasy, w kolumnie „Zajęcia wykonane” widoczne będą obie dodane realizacje.
Frekwencję Uczniom, którzy pozostali w szkole, należy odnotowad w jeden ze standardowych
dostępnych w systemie sposobów. Natomiast tym Uczniom, którzy dodani są jako Uczestnicy
wycieczki, frekwencję należy odnotowad w module Wycieczki.
UWAGA!
Jeśli zajęcia nie zostały odwołane, należy bezwzględnie dodad realizację w standardowy sposób
(nie poprzez moduł Wycieczki/Imprezy). Jeśli realizacja nie zostanie odnotowana, system
wykaże braki w kontroli realizacji.
Przypadek 4: Cała klasa wychodzi na kilka godzin do kina, zajęcia zostają odwołane.
Jeśli chcemy odnotowad wycieczkę do kina, ale nie chcemy, by realizacja ta liczona była do
Ramowego Planu Nauczania, należy - dodając punkt harmonogramu - uzupełnid podstawowe
informacje, a następnie użyd przycisku „Dodaj” lub „Dodaj z planu” na zajęciach, na których
odbywa się wycieczka, a jako temat zajęd wpisad np. „Wyjście klasy do kina” i nie zaznaczad pola
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wyboru „Czy w ramach RPN?”. W kolejnym kroku należy odwoład zajęcia, na których odbywa
się wycieczka i odnotowad uczestnikom frekwencję tylko w module Wycieczki. Nie należy
dodawad na tych godzinach żadnych frekwencji i realizacji w standardowy sposób.
INFORMACJA:
Planując wycieczkę, zajęcia należy odwoład tylko wtedy, gdy nie odbywają się one w szkole,
nawet dla kilku Uczniów, którzy nie pojechali na wycieczkę.

EDYTOR PROGRAMU NAUCZANIA
Edytor Rozkładu Materiału Nauczania umożliwia wpisywanie nowych, importowanie oraz
kopiowanie gotowych rozkładów materiałów nauczania z Elektronicznej Biblioteki Rozkładów
Materiałów Nauczania (EBRMN). EBRMN jest bazą materiałów udostępnionych przez
Nauczycieli oraz Wydawnictwa.

Uruchomienie modułu następuje po kliknięciu w górnym menu pozycji "edytor programów
nauczania":

Przeszukiwanie biblioteki programów
Edytor rozkładów materiału nauczania daje użytkownikowi dostęp do publicznych rozkładów
(udostępnionych przez innych Użytkowników systemu oraz Wydawnictwa). W celu wyszukania
interesującego nas rozkładu, należy w górnym menu edytora wybrad funkcje Znajdż rozkład, a
następnie wybrad właściwe kryteria wyszukiwania:
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Aby odnaleźd poszukiwany rozkład materiału, należy wpisad tytuł lub jego częśd, autora lub
wydawnictwo, w pole Szukaj. Im dokładniejsze dane wpisane zostaną w pole Szukaj tym
większe prawdopodobieostwo odnalezienia właściwego rozkładu.
Dodatkowo jeśli został wybrany etap nauczania, przedmiot lub podstawa programowa, zostaną
wyświetlone tylko rozkłady, które spełniają te kryteria.
Aby znaleźd rozkłady opublikowane przez aktualnie zalogowanego Użytkownika, należy wybrad
opcje Moje rozkłady. Po wybraniu tej pozycji zostaną wtedy wyświetlone wszystkie rozkłady
opublikowane przez zalogowanego użytkownika.

Tworzenie własnego rozkładu materiału nauczania
Przed dodaniem nowego rozkładu materiału nauczania sprawdź, korzystając z funkcji Znajdź
rozkład, czy ktoś już nie opublikował rozkładu, którego mógłbyś użyd. Rozkłady w publicznej
bazie biblioteki pochodzą od Wydawnictw jak i od samych Użytkowników e-Dziennika, którzy
zdecydowali się na opublikowanie swoich rozkładów. Znaleziony rozkład można skopiowad i
dowolnie modyfikowad. Jeśli rozkład, który Użytkownik chce dodad przystosowany jest do pracy
z konkretnym podręcznikiem, należy w pierwszej kolejności dodad podręcznik. Aby to zrobid,
należy wybrad pozycję Słowniki → Podręczniki, a następnie kliknąd przycisk Dodaj, następnie
należy
wypełnid
dane
w
tabeli,
która
się
pojawi.
Pomimo, że jedynym wymaganym polem jest tytuł, zalecane jest podanie wszystkich informacji.
Dodatkowo zalecane jest uzupełnienie pola Przedmiot, nieuzupełnienie tego pola uniemożliwi
import tematów z pliku.
W celu dodania nowego rozkładu należy wybrad pozycję Moje rozkłady, a następnie przycisk
Dodaj
nowy.
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Po wybraniu tego przycisku, pojawi się tabela, w której należy uzupełnid informacje na temat
dodawanego rozkładu. Pomimo, że wymagane jest tylko pole Nazwa wyświetlana najlepiej
wypełnid wszystkie pola. Po wypełnieniu wszystkich danych, należy wybrad przycisk Dodaj. Po
kliknięciu tego przycisku, pojawi się tabela, w której należy uzupełnid etap i poziom, dla którego
dedykowany jest dodawany rozkład. Po uzupełnieniu tych danych i wybraniu przycisku Dodaj
pod tabelą z danymi pojawi się pasek z informacja o etapie i poziomie dodawanego rozkładu i z
przyciskiem +. Po kliknięciu tego przycisku rozwinie się lista tematów przypisanych do danego
rozkładu. Początkowo będzie ona pusta. Aby dodad temat należy wybrad przycisk Dodaj temat.
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W tabeli dodawania tematu wymagane jest tylko pole Temat ale do prawidłowego
podpowiadania tematów należy uzupełnid wszystkie pola:




"Nr tematu" - kolejny nr tematu w programie
"Nr porządkowy lekcji" - kolejny nr lekcji
"Liczba godzin" - liczba godzin, na której temat będzie obowiązywał

Import z pliku CSV (Excel, OpenOffice Calc, ...)
Przed importem tematów należy odpowiednio przygotowad plik CSV. Plik taki można
przygotowad w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym np. Excel czy OpenOffice Calc. Plik powinien
zawierad 8 kolumn:
1. Poziom - Nr poziomu nauczania (liczba całkowita) np. klasa 2 gimnazjum: wpisad 2 klasa
5 sp: wpisad 5
2. Nr tematu - Kolejny nr tematu (liczba całkowita) numeracja zaczyna się od 1 do N. Dla
każdego poziomu nauczania zaczynamy numerowad od 1
3. Nr porządkowy lekcji - Nr porządkowy lekcji (liczba całkowita lub zakres np. 4-7)
4. Rodzaj lekcji - t - temat właściwy, nt - godzina nietematyczna (np. sprawdzian, poprawa
sprawdzianu itd…). Godzina nietematyczna to godzina, podczas której nie jest
realizowane nowe zagadnienie tylko są powtórki, sprawdziany itd.
5. Temat - treśd tematu
6. Dział - Nazwa działu, z którego pochodzi temat (pole wymagane)
7. Podrozdział - Podrozdział tematu (pole opcjonalne)
8. Temat z podstawy programowej - numery tematów z podstawy programowej (pole
opcjonalne)

Każdy wiersz to jeden temat (pierwszy jest pomijany). Przykład poprawnego pliku w formacie
Excel można pobrad na stronie Edytora, po kliknięciu w przycisk Importuj tematy. Plik należy
zapisad w formacie CSV z użyciem znaku (;) jako separator pola i znaku (") jako separator tekstu.
Aby zaimportowad gotowy plik wybrad przycisk Importuj tematy następnie wybrad etap
nauczania
i
w
kolejnym
kroku
wybrad
plik
CSV
z
tematami.
Po załadowaniu pliku zostanie wyświetlona jego zawartośd w celu weryfikacji danych, wybierz
Dalej żeby zaimportowad tematy do programu.
Aby dodad dodatkowe atrybuty tematu lub zasoby www należy wybrad edytuj przy wybranym
temacie.

Ustawianie tematu dla lekcji
Jeśli danej lekcji przydzielono program nauczania, to podczas dodawania realizacji pojawi się
dodatkowe pole, pozwalające wybrad temat z rozkładu materiału nauczania.
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Wybrany temat można dowolnie modyfikowad, ale nawet zmodyfikowany temat z rozkładu
materiału nauczania, po zapisaniu realizacji zostanie oznaczony jako wykonany.
Jeśli do lekcji przydzielono program nauczania, w linii tematu pojawi się przycisk Zaproponuj.
Przycisk ten podpowie następny wolny temat, po tym który został ostatnio zrealizowany. Jeśli
ostatni temat z rozkładu materiału zostanie zrealizowany, przycisk będzie nieaktywny. Aby
ponownie aktywowad funkcje, należy wybrad któryś z niezrealizowanych tematów z rozkładu i
zapisad realizacje. Po wykonaniu tej czynności, przycisk Zaproponuj podpowie następny temat,
po
tym,
który
został
ostatnio
zrealizowany.

MULTIKONTO
W e-Dzienniku istnieje możliwośd powiązania ze sobą kilku kont. Funkcja ta może byd
przydatna, gdy np. Rodzic ma dwójkę Dzieci, i każde z nich posiada konto w e-Dzienniku, lub gdy
któryś z Pracowników szkoły, jest jednocześnie Administratorem i Nauczycielem. W takim
wypadku, by nie było potrzeby przelogowywania się z konta na konto, można stworzyd
powiązanie kont.

INFORMACJA
Istnieje możliwośd powiązania ze sobą dwóch lub większej ilości kont.
Aby powiązad ze sobą konta, należy w pierwszej kolejności zalogowad się na to konto, które ma
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byd kontem głównym (do niego będą przyporządkowane pozostałe konta) . Najlepiej jest do
tego celu wykorzystad to konto, na które logujemy się najczęściej. Po zalogowaniu się należy
wybrad pozycję Ustawienia→ Konfiguracja → Parametry Konta i w tabeli Łączenie kont należy
wpisad nazwę konta głównego, nadrzędnego w stosunku do wszystkich kont jakie zostaną z nim
powiązane.

Po wpisaniu nazwy konta głównego i kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się tabela, w której
tworzymy powiązanie. Podajemy hasło konta, na którym jesteśmy obecnie zalogowani (konta
głównego), a następnie nazwę konta, które chcemy powiązad z kontem głównym.

Nazwa ta będzie wyświetlana na liście rozwijalnej (po utworzeniu powiązania, lista ta pojawi się
w prawym górnym rogu) pozwalającej przełączad się pomiędzy kontami.
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Należy również podad login i hasło do konta, dla którego tworzymy powiązanie.
UWAGA!
W przypadku gdy zostało utworzone konto główne (konto A) i powiązane z nim konto (konto B),
jeśli chcemy utworzyd kolejne powiązanie (konto C), to zawsze tworzymy je na koncie głównym
(konto A) a nie na koncie powiązanym (konto B). Powiedzmy, że mamy konto A, które jest
kontem Dyrektora, powiązane z nim jest konto nauczyciela (konto B), ale chcemy jeszcze dodad
konto pedagoga (konto C). W takim wypadku zawsze dodajemy powiązanie na koncie głównym
(w tym wypadku Dyrektora) a nie na koncie powiązanym.
INFORMACJA
Jeśli któreś z kont jest powiązane z kontem głównych, ale chcemy powiązanie to usunąd, można
to zrobid zarówno w konfiguracji konta głównego, jak i konta powiązanego.

Po utworzeniu połączenia kont, można będzie będąc zalogowanym na jednym koncie przełączyd
się na inne, powiązane konto bez potrzeby logowania. Jedyna sytuacją, kiedy podczas
przełączania się pomiędzy kontami system będzie prosił o podanie hasła, to jeśli z konta o
mniejszych uprawnieniach będziemy chcieli przełączyd się na konto szkolnego Administratora.
Przykładowo, mamy utworzone powiązanie: konto łowne- konto Dyrektora i powiązane z nim
konto administratora. Jeśli zalogujemy się jako Administrator i przełączymy na konto Dyrektora,
system nie będzie wymagał dodatkowo podania hasła. Natomiast, jeśli zalogowani będziemy na
koncie Dyrektora, to przy próbę przełączania się na konto Administratora e-Dziennik za każdym
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razem poprosi o podanie hasła do konta Administratora. Rozwiązanie takie zostało zastosowane
ze względów bezpieczeostwa, na wypadek gdyby na przykład ktoś niepowołany, kto nieprawnie
pozyskał dane do logowania na konto Dyrektora, nie miał jednocześnie dostępu do konta
Administratora. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku powiązania Administrator Nauczyciel, czy Administrator- Pedagog lub Sekretariat.
INFORMACJA
Może się zdarzyd, że podczas przełączania się pomiędzy kontami system poprosi nas o zmianę
hasła na którymś z kont. Jest to związane z funkcją okresowej zmiany hasła, które w zależności
od uprawnieo jest wymuszane na każdym z Użytkowników, ze względów bezpieczeostwa. Jeśli
zmienimy hasło w momencie gdy system poprosi o to podczas przełączania się między kontami,
to hasło zmienione w tym miejscu, zostanie jednocześnie zmienione we wszystkich miejscach w
systemie, w których figuruje.
UWAGA!
Tworzenie kont jest ograniczone ze względu na rodzaj Użytkownika. Oznacza to, że konto
dowolnego Pracownika szkoły można powiązad z innym kontem Pracownika tej samej szkoły, a
konto Rodzica tylko z innym kontem Rodzica. Nie ma możliwości stworzenie powiązania np.
Nauczyciel – Rodzic. Rozwiązanie takie zastosowane zostało ze względów bezpieczeostwa.
Rodzice mogą tworzyd powiązania z kontem Rodzica z innej szkoły. Znajduje to zastosowanie,
gdy np. dany Rodzic ma dwoje Dzieci, każde z nich chodzi do innej szkoły, a obie te szkoły
korzystają z e-Dziennika LIBRUS. Natomiast w przypadku Pracowników szkoły powiązania
tworzyd można tylko w obrębie jednej placówki. W przypadku gdy dany Nauczyciel uczy w
dwóch szkołach, i każda z nich korzysta z e-Dziennika nie może on powiązad ze sobą tych dwóch
kont. Rozwiązanie takie również dyktowane jest względami bezpieczeostwa, na wypadek, gdyby
ktoś nieuprawniony poznał dane do logowania na jedno konto i konto takie byłoby powiązane z
kontem np. Nauczyciela innej szkoły, osoba ta miałaby jednoczesny dostęp do baz danych
dwóch placówek.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
E-Dziennik jest systemem przystosowanym do obsługi szkół dla dorosłych, kształcących
zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Funkcje związane z nauczaniem osób dorosłych
oparte są na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wzorowane są na tradycyjnym
dzienniku zajęd dla osób dorosłych.
Widok Oceny – zarządzaj
Dodawanie ocen w widoku Oceny – zarządzaj przebiega podobnie jak w szkołach dla dzieci i
młodzieży. Wprowadzone zostały jednak nowe kategorie ocen, dostosowane do wymogów
szkół dla dorosłych. Kategorie te są uzależnione od trybu nauki.
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Dla szkół kształcących w trybie dziennym/wieczorowym/eksternistycznym/na
odległośd/stacjonarnym przewidziano następujące kategorie:








ocena zaliczeniowa,
ocena z pracy kontrolnej (wraz z możliwością poprawienia oceny),
ocena z pisemnego egzaminu semestralnego,
ocena z ustnego egzaminu semestralnego,
ocena semestralna,
ocena z pisemnego egzaminu poprawkowego,
ocena z ustnego egzaminu poprawkowego,

oraz dodatkowo standardowe kategorie:







ocena z aktywności,
ocena z kartkówki,
ocena z odpowiedzi ustnej,
ocena ze sprawdziany,
ocena z zadania,
ocena inna.

Ponadto, dla tego trybu nauki nauczyciele mogą utworzyd w systemie własne kategorie ocen.
Dla szkół kształcących w trybie zaocznym przewidziano następujące kategorie:










ocena z pracy kontrolnej (wraz z możliwością poprawienia oceny),
ocena z ustnego egzaminu semestralnego,
ocena z ustnego egzaminu poprawkowego,
ocena z ustnego egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena z pisemnego egzaminu semestralnego,
ocena z pisemnego egzaminu poprawkowego,
ocena z pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena ostateczna z egzaminu klasyfikacyjnego,
ocena semestralna.
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Wszystkie kategorie charakterystyczne dla szkół dla dorosłych będą wyświetlane w
indywidualnych kolumnach w tabeli zawierającej oceny.
Aby wyświetlid oceny z poprzedniego semestru (tylko jeśli aktualny semestr to wiosenny),
należy wybrad z górnego menu pozycję Poprzedni semestr. Podobna funkcjonalnośd znajduje się
w widoku Oceny – przeglądaj.
Nauczyciel uczący danego przedmiotu w trybie zaocznym może ponadto uzupełnid szczegółowe
informacje dotyczące programu nauczania klikając na zmieo obok dowolnej pozycji nad tabelą
ocen:






nazwa programu,
nr programu,
podręcznik,
materiały pomocnicze,
liczba godzin konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Po wybraniu z menu Inne opcje pozycji Uwagi, nauczyciel może odnotowad dodatkowe
informacje dotyczące każdego słuchacza. Zostaną one wyświetlone w głównej tabeli
zawierającej oceny.
Widok Frekwencja – zarządzaj
Jako że szkoły dla dorosłych realizują program zarówno w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym, w systemie uwzględniono możliwośd odnotowania frekwencji w soboty oraz
niedziele. Dni te będą wyświetlane w widoku Wykaz uczęszczania tylko jeśli w planie lekcji
widnieją zajęcia zaplanowane na te dni lub została w nich odnotowana frekwencja dowolnego
ucznia z klasy.
Aby wyświetlid frekwencje z poprzedniego semestru (tylko jeśli aktualny semestr to wiosenny),
należy wybrad z górnego menu pozycję Poprzedni semestr.
Nowy wygląd tabeli frekwencji w Wykazie uczęszczania wraz z możliwością wyświetlenia
informacji z poprzedniego semestru został zamieszczony również w widoku Frekwencja –
przeglądaj.
Widok Realizacja programu
W widoku dodawania realizacji programu (dostępnym zarówno z poziomu Interfejsu
lekcyjnego, jak i widoku Realizacja programu) należy dodatkowo uzupełnid dwa pola:



rodzaj zajęd – możliwośd wyboru konsultacji indywidualnych lub zbiorowych,
rodzaj dnia – wybór pomiędzy dniem roboczym, a świętem, pole automatycznie
uzupełniane przez system na podstawie dnia tygodnia oraz dni wolnych, określonych w
konfiguracji systemu, w widoku Dni wolne.

Jeżeli aktualnym semestrem jest semestr wiosenny, to na stronie głównej widoku Realizacja
programu możliwe jest wyświetlenie realizacji z semestru jesiennego, wybierając opcję
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Poprzedni semestr widoczną pod listą dostępnych klas.

Widok Wirtualne klasy
Dodana w semestrze jesiennym wirtualna klasa zostanie podczas wykonywania promocji
słuchaczy zarchiwizowana. Aby uzyskad do niej dostęp w semestrze wiosennym należy przejśd
do widoku Wirtualne klasy i wybrad z menu Poprzedni semestr, co spowoduje wyświetlenie klas
wirtualnych tylko z semestru jesiennego.
Po wykonaniu promocji na zakooczenie semestru jesiennego należy ponownie dodad wszystkie
klasy wirtualne.
Widok Kontrola realizacji
Ponieważ w szkołach dla dorosłych kształcenie odbywa się w trybie semestralnym, a nie
rocznym, widok Kontrola realizacji uwzględnia dane jedynie za obecny semestr.
Widok Plan lekcji
W widoku planu lekcji uwzględniono potrzebę wyświetlania sobót i niedziel. Dni te pojawią się
jednak dopiero po wprowadzeniu w nich jakichkolwiek zajęd. Aby to uczynid, należy z menu
Rodzaj widoku wybrad pozycję Przekrojowo, a następnie dodad zaplanowane lekcje. Nauczyciel
musi posiadad przyznane przez administratora prawa do edycji planu lekcji.
Dla szkół dla dorosłych plan lekcji zawiera listę zajęd zaplanowaną tylko na bieżący semestr.
Eksport dziennika do XML
E-dziennik umożliwia eksport danych do formatu XML zgodnego z tradycyjnym dziennikiem
zajęd szkoły zaocznej, którego wzór zamieszczony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002r. (Dz.U.nr 23/2002) wraz z późniejszymi zmianami.
W oknie eksportu możliwe jest wygenerowanie dziennika z poprzedniego semestru, klikając na
przycisk Poprzedni semestr znajdujący się pod listą wszystkich klas w szkole.
W przypadku szkół dla dorosłych, eksport dziennika zawiera informacje tylko o bieżącym
semestrze. W każdym roku szkolnym należy zatem wykonad dwa osobne eksporty – za semestr
jesienny i wiosenny.
Nowa statystyka Zestawienie ocen za semestr
Tabelaryczne zestawienie ocen za określony semestr dostępne jest w widoku Statystyki główne.
Nauczyciel może odnotowad w nim informacje o decyzji w sprawie egzaminów poprawkowych
lub też inne uwagi dotyczące słuchaczy.
Po zakooczeniu semestru, wychowawca powinien również uzupełnid pola dotyczące ilości
słuchaczy promowanych oraz wyznaczonych do egzaminu poprawkowego.
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Widok edycji danych ucznia
Widok edycji danych ucznia w przypadku słuchaczy szkół dla dorosłych został wzbogacony o
wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pola:




Adres miejsca pracy,
Uwagi – informacja o powtarzaniu semestru lub warunkowym przyjęciu do szkoły,
Data skreślenia.

W widoku edycji danych ucznia można również odnotowad wyniki sprawdzianu i egzaminu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z bloku przedmiotów humanistycznych oraz matematycznoprzyrodniczych.
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