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1. Wprowadzenie 
 

Drogi Użytkowniku, 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym rozwiązaniem. Niniejszym mamy zaszczyt zaprezentowad 

Paostwu zarys informacji, które pomogą Paostwu w efektywnym i dobrym wdrożeniu systemu dziennika 

elektronicznego w Paostwa szkole. 

Nasze rozwiązania tworzymy z myślą o naszych użytkownikach. Uważnie wysłuchujemy wszelkich propozycji i 

kierunków dalszego rozwoju. Pragniemy by Paostwa zadowolenie było naszą najlepszą formą reklamy i 

dołożymy wszelkich starao w ramach naszym możliwości, aby tak było. 

Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy i zgłosili do opatentowania system współpracujący z mobilnymi 

urządzeniami typu tablet/telefon, który umożliwia pracę  nawet bez stałego dostępu do sieci internetowej. 

Znamy uwarunkowania pracy Dyrektora i Nauczycieli, wiemy ile zadao i dodatkowych obowiązków jest na 

Paostwa nakładanych, dlatego staramy się tworzyd rozwiązania, które chod trochę zdejmą ciężar związany z 

formalnościami, raportami  i zestawieniami. 

Dlaczego warto poświęcid stosunkowo niedużo czasu na dokładne zapoznanie się z tym materiałem? 

Ponieważ dobry start, prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z systemu pozwala cieszyd się wszystkimi 

korzyściami płynącymi z tego rozwiązania. 

Zwracamy szczególną uwagę na odpowiedzialne pilnowanie dostępu do danych wprowadzonych do systemu. 

Zalecamy częste zmiany haseł, a przede wszystkim nie przekazywanie swoich danych dostępowych innym 

osobom. 

Mamy nadzieję, że tak jak inni użytkownicy i liczne szkoły będą Paostwo zadowoleni z całokształtu naszej 

współpracy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Maciej Bojanowski 

Wice Prezes Zarządu 
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2. Logowanie 
Pierwsze logowanie dokonuje administrator, który po zarejestrowaniu edziennika w naszym systemie 

otrzymuje adres strony internetowej oraz login i hasło. Wszelkie dalsze nadawanie uprawnieo dla 

pozostałych użytkowników dokonuje się z poziomu administratora.  

Jak się zalogowad? 

Krok 1. Wprowadź w przeglądarce (zalecana przeglądarka FireFox, można ją bezpłatnie pobrad z tego adresu 

http://www.mozilla.org/pl/firefox/fx/) adres do swojego dziennika, który otrzymałeś po rejestracji. 

 

Krok 2. W oknie logowania podaj otrzymany login i hasło 

 

Krok 3. Kliknij przycisk „Zaloguj” 

 

 

UWAGA! Podczas pierwszego logowania będziesz proszony o zmianę otrzymanego loginu na nowy, wymyślony przez 

Ciebie oraz wprowadzenie adresu emailowego, na który w razie potrzeby (w przypadku zapomnienia swojego hasła) 

będzie wysyłane nowe hasło.  

http://www.mozilla.org/pl/firefox/fx/
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3. Administracja 

 

Zakładka ta dostępna jest tylko dla administratorów systemu. Od tego miejsca należy zacząd uruchomienie systemu dla 

innych użytkowników.  

Należy zwrócid szczególną uwagę, na fakt prawidłowego skonfigurowania systemu od samego początku. Wszelkie 

pomyłki wprowadzone na początku (np. stworzenie nieprawidłowych okresów czasowych, nie określenie godzin 

lekcyjnych obowiązujących w szkole, utworzenie nieprawidłowych planów lekcji lub wprowadzenie ich nie od początku 

obowiązywania planu) może generowad niepotrzebne komplikacje w przyszłym działaniu systemu. 

Administrator systemu posiada pełne możliwości korzystania z systemu, jednak wiąże się to również z pewną 

odpowiedzialnością za administrowanie danymi szkoły w tym nie udostępnianie osobom nieupoważnionym dostępu do 

danych wrażliwych.  

W przypadku jakichkolwiek pytao lub wątpliwośd należy skonsultowad swoje działania w tym zakresie z dostawcą 

oprogramowania jeszcze przed dokonaniem własnych działao. 

Mimo pełni uprawnieo i wielości funkcji administracja systemem nie stanowi większej trudności, a prawidłowe 

skonfigurowanie systemu na początku gwarantuje bezproblemową pracę systemu przez cały rok szkolny i nie zajmuje 

zbyt wiele dodatkowego czasu w jego trakcie. 

Życzymy przyjemnej pracy i korzystania z systemu. 
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3.1. Konfiguracja systemu 

 

Dzięki konfiguracji systemu, możliwe jest ustawienie zaawansowanych parametrów pracy aplikacji, związanych między 

innymi ze sposobem wyświetlania danych oraz wykonywania najważniejszych wyliczeo, a także domyślną konfiguracją 

użytkownika, zarządzaniem modułami, oraz wieloma innymi elementami systemu i elementami dodatkowymi. 

Narzędzie to jest dostępne wyłącznie dla administratorów systemu.  

UWAGA! Należy zachowad szczególną ostrożnośd przy modyfikowaniu ustawieo systemu. 
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3.2. Konfiguracja 
Konfiguracja pozwala administratorom systemu na zarządzanie podstawowymi danymi w systemie, takimi jak 

informacje o klasach, profilach klas, uczniach, grupach uczniów, rodzicach, planach lekcji, semestrach, przedmiotach, 

nauczycielach, rodzajach ocen, salach lekcyjnych, godzinach zajęd, szkołach, nagłówkach i tytułach, użytkownikach,  

a także kartach i czytnikach kart. Panel ten jest dostępny wyłącznie dla administratorów systemu. 

UWAGA! Należy pamiętad, że konfiguracja zawiera szereg opcji pozwalających na modyfikowanie najważniejszych 

danych aplikacji. Dlatego też zalecana jest szczególna ostrożnośd przy dokonywaniu wszelkich zmian za pomocą 

konfiguracji. 

3.2.1. Okresy czasowe 

 

Moduł, w którym mamy możliwośd definiowania, edycji oraz modyfikacji okresów czasowych. 

 

Prawidłowe wprowadzenie okresów czasowych jest pierwszym i niezbędnym do dalszej pracy elementem konfiguracji 

systemu. Okresy czasowe można dowolnie definiowad dla dowolnej grupy/klasy lub całego poziomu struktury, która 

będzie omawiana w następnych etapach konfiguracji. W przypadku, kiedy częśd grup/klas (np. klasy trzecie w liceum) 

będzie posiadała inne okresy czasowe (trwające w innych przedziałach czasowych) należy je wprowadzid w tym miejscu 

(np. jako „Semestr I, Semestr I – kl. maturalne, Semestr II, Semestr II – kl. maturalne). 
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Jak wprowadzid okresy czasowe? 

Krok 1. Kliknij „dodaj element”, aby dodad pierwszy i nadrzędny poziom czasowy – rok szkolny. 

 

Krok 2. Wprowadź nazwę okresu typu „Rok szkolny”, np. Rok szkolny 2012/2013. Następnie określ datę rozpoczęcia  

i zakooczenia tego okresu. Po upewnieniu się, że zostały wprowadzone poprawne terminy kliknij przycisk „Dodaj okres 

czasowy”. 

 

Krok 3. Dodaj okresy podrzędne (semestry). W celu dodania semestru, kliknij przycisk "+ dodaj nowy okres". 

 

Krok 4. Uzupełnij nazwę semestru oraz datę rozpoczęcia i zakooczenia semestru (analogicznie jak przy dodawaniu 

okresu czasowego typu – rok szkolny). Po kliknięciu przycisku "Dodaj okres czasowy" zostanie on dodany i będzie 

widoczny na liście okresów. 
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Widok okna po dodaniu dwóch semestrów. 

 

Jak edytowad okresy czasowe? 

UWAGA! Okresy czasowe, które zostały powiązane z danymi (np. obecnościami, ocenami itp.)  nie można usunąd. 

Z uwagi na powiązanie okresów czasowych z wieloma elementami systemu, rekomenduje się ograniczenie do 

minimum ich edytowanie lub zmiany, w celu ograniczenia niepożądanych wyników.  

Krok 1. Aby edytowad okres czasowy, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edytuj okres czasowy” w którym dokonujemy modyfikacji, a następnie zatwierdź zmiany 

klikając „Zmieo nazwę” 
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Jak usunąd okres czasowy?  

Krok 1. W celu usunięcia okresu czasowego kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź decyzję klikając „Usuo okres czasowy”. 

 

UWAGA! Usunięcia okresu czasowego jest możliwe tylko wtedy, gdy nie istnieją żadne powiązania.  
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3.2.2. Grupy (klasy i dowolne grupy uczniów) 

 

Tworzenie struktury jest ważnym etapem konfigurowania edziennika. Odbywad się ona będzie poprzez dodawanie grup 
podrzędnych pod wybraną gałęzią drzewka struktury. 
 
Hierarchia tworzenia struktury powinna wyglądad następująco: „zespół szkół” – „szkoła” – „poziom” – „klasa”. W takiej 
strukturze możemy dodawad w dowolnym miejscu: „dowolną grupę uczniów” wraz z możliwością podziału takiej grupy 
na podgrupy. 

 

Jak wprowadzid strukturę szkoły? 

Krok 1. Aby dodad informację na temat placówki (utworzyd pierwszy, główny „korzeo” drzewa struktury) kliknij „dodaj 

element".  

 

Krok 2: Wybierz typ szkoły oraz wpisz nazwę grupy, po czym kliknij „Utwórz grupę”. Pole „Nazwa grupy” zawiera opis 

szkoły lub głównej grupy zajęciowej. 
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Krok 3. Podrzędną grupę dodajemy klikając „+ dodaj podrzędny” 

 

Krok 4. Pojawi się formatka do uzupełnienia informacji o danej szkole lub dowolnej grupie uczniów. 

Jeśli zostanie wybrana „szkoła” będzie można zgodnie z wyświetlonymi polami uzupełnid informacje na temat 

wprowadzanej szkoły. UWAGA! Pole „Nazwa grupy” będzie wykorzystywane przy generowaniu dziennika PDF, dlatego 

warto tutaj wpisad pełną nazwę szkoły. 
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Jeśli wybrałeś „dowolna grupa uczniów” pojawi się widok tworzenia grupy podrzędnej. 

 

Po utworzeniu grupy pojawi się struktura, w której możemy dodawad podrzędne grupy klikając  

„+ dodaj podrzędny” 

 

Krok 5.  Pojawi się nowa podrzędna grupa, w której możemy wybrad jeden z typów grupy. 

 

Typ „poziom” – oznacza poziom grupy np. Klasy pierwsze  

 
 

Typ „dowolna grupa uczniów” – grupa nieprzypisana do żadnego z poziomów 

 
 

Typ „płed” -  podział ze względu na płed 
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Krok 6. Jeśli został wybrany typ poziom, pojawi się dodatkowa możliwośd podziału poziomu nauczania według klas.  

 
Wskazówka 

Wychowawca: pole w którym mamy możliwośd wyboru nauczyciela, opiekuna klasy jeśli wcześniej zostali 

uzupełnieni użytkownicy z grupy „Nauczyciele” 

 

Przykład struktury 

 
 

Przy nazwach grup w nawiasach wyświetlają się cyfry 0 – „zero” jest to spowodowane brakiem przypisania ucznia do 

klasy lub grupy.  
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Jak edytowad grupy? 

Krok 1.  Aby edytowad wybraną grupę należy w widoku głównej struktury kliknąd „edytuj” 

 
 

Krok 2. Po dokonaniu modyfikacji kliknij „Modyfikuj grupę”, zmiany zostaną zapamiętane. 

 

 

 

Jak usunąd wybraną grupę?  

Krok 1.  Aby usunąd wybraną grupę należy w widoku głównej struktury kliknąd „usuo” 

 

Krok 2. Po kliknięciu „usuo” pojawi się okienko „Usuo grupę” w którym należy zatwierdzid decyzję klikając „Usuo grupę”  

 

  



MobiReg – nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika.  

 

16 
 

Jak zmienid położenie grupy w strukturze?  

Krok 1. Żeby zmienid położenie grupy w strukturze kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Następnie kliknij „Zmieo położenie w strukturze"’ 

 

Krok 3.  W polu „grupa nadrzędna" wybierz grupę, do której chcesz przenieśd grupę podrzędną. 

 

UWAGA! Elementy wyszarzane nie są dostępne ze względu na koniecznośd zachowania prawidłowej struktury szkoły. 
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Krok 4. Operację przenoszenia kooczymy klikając „Przenieś grupę" 

 

Przed i po 

 

Grupa wraz z grupami podrzędnymi została przeniesiona 
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3.2.3. Grupy i okresy czasowe  

 

Moduł ten pozwala ustalid, który okres czasowy ma obowiązywad dla jakich grup/klas lub całych poziomów. 

 

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwośd powiązania dowolnej części struktury szkoły z dowolnym okresem 

czasowym, a co za tym idzie istnieje możliwośd pełnego odwzorowania dowolnej sytuacji istniejącej w szkole np. 

niektóre klasy maja inne okresy czasowe od innych. 

 

Prawidłowe stworzenie okresów czasowych i ich powiązanie z grupami jest podstawą do prawidłowego 

funkcjonowania systemu. Późniejsze modyfikacje i zmiany muszą  byd starannie przemyślane, ponieważ wszystkie 

zajęcia w planie, obecności, oceny i tematy są podczas ich wprowadzania przypisywane do aktualnego okresu 

czasowego. Przenoszenie tych danych z jednego okresu czasowego do innego wymaga wprowadzenia hasła 

kontrolnego: MobiReg. 
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Jak połączyd wybrane grupy z wybranymi okresami czasowymi?  

Krok 1. Kliknij w zaznaczenie przy grupie lub całej strukturze grup (np. poziom), który chcesz powiązad z danym okresem 

czasowym. 

 

 

Krok 2. Po prawej stronie zostaną  wyświetlone okresy czasowe, pod które można podpiąd zaznaczone grupy. Zaznacz 

okres czasowy, który ma zostad powiązany z tymi grupami/klasami/poziomami. 
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Krok 3. Potwierdź powiązanie poprzez kliknięcie przycisku „Powiąż wybrane grupy z wybranymi semestrami”. 
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Jak przypisad grupy do innego okresu czasowego?  

Krok 1. Kliknij w zaznaczenie przy grupie lub całej strukturze grup (np. poziom), który chcesz powiązad z danym okresem 

czasowym. 

 

Krok 2. Po prawej stronie zostaną  wyświetlone okresy czasowe, pod które zostały podpięte zaznaczone grupy. Obok 

tych okresów czasowych dostępny jest link „przenieś dane”, który umożliwia przepięcie wszystkich danych (ocen, 

obecności, tematów, zajęd  w planie lekcji) do innego okresu czasowego. Kliknij ten link. 
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Krok 3. W oknie kontrolnym wpisz hasło zabezpieczające: MobiReg. 

 

Krok 4. W tym oknie określ miejsce przeniesienia danych: do nowoutworzonego okresu (zostanie stworzona kopia 

aktualnego okresu i tam podpięte zostaną dane) lub do istniejącego już utworzonego wcześniej w zakładce „Okresy 

czasowe” – ta opcja jest wskazana jeśli okres czasowy ma posiadad inny przedział czasowego obowiązywania. 

 

 

Krok 4a. Jeżeli wybrałeś opcję pierwszą („stwórz kopie semestru i przenieś do niego dane”) - przeniesienia danych do 

nowego okresu czasowego zawierającego się w przedziale czasowym identycznym jak semestr, z którego dane będą 

przenoszone. Wystarczy wpisad nazwę nowego okresu i kliknąd przycisk: „Dodaj semestr i przenieś dane”. 

 

Krok 4b. Jeżeli wybrałeś opcję drugą („przenieś dane do innego istniejącego semestru”) wybierz z listy dostępnych 

okresów czasowych semestr, do którego chcesz przenieśd dane. 

 



MobiReg – nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika.  

 

23 
 

Krok 4b.1. Ponieważ w semestrze, z którego będą przenoszone dane mogą byd zaplanowane zajęcia, które jeszcze nie 

zostały przeprowadzone (nie ma w nich sprawdzonych obecności i wpisanych tematów), dlatego możliwe jest ustalenie 

przepięcia tych zaplanowanych zajęd (określonych datą poza tym semestrem) do wybranego nowego semestru. (taka 

sytuacja jest raczej rzadkością, można ją stosowad, jeżeli chcemy, aby odbywały się zajęcia, których semestr formalnie 

zostanie wcześniej zakooczony).  

Drugą możliwością jest usunięcie zajęd zaplanowanych jeszcze w ramach dotychczasowego, dłuższego okresu 

czasowego. W ten sposób wraz z zakooczeniem nowo wybieranego okresu czasowego zajęcia nieprzeprowadzone, a 

wychodzące poza nowy okres zostaną usunięte. 

Wybierz opcję: „Przenieś mimo daty poza zakresem semestru” lub „Usuo nieprzeprowadzone zajęcia” zgodnie z 

decyzją. A następnie kliknij przycisk „Dodaj semestr i przenieś dane”. 

UWAGA! Przenoszenie danych może potrwad kilka minut. Zarządzenie danymi wykorzystywanymi przez innych 

użytkowników powinno odbywad się w czasie czasowego ograniczenia dostępu dla tych użytkowników. 

 

 

Wskazówka 

Jeżeli w do danego semestru dla danej grupy zostały wprowadzane jakieś  dane (np. został utworzony plan zajęd) 

będzie on oznaczony informacją: „Semestr zablokowany!” i nie będzie możliwe odpięcie takiego semestru od takiej 

grupy uczniów. W celu odpięcia takiego semestru należy skorzystad z linku „przenieś dane”, który umożliwi zmianę 

semestru wraz z przeniesieniem istniejących i powiązanych z aktualnym semestrem danych do innego.  
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3.2.4. Godziny zajęd 

 

Moduł ten pozwala na definiowanie godzin lekcyjnych obowiązujących aktualnie w danej szkole.  
 
Określenie godzin lekcyjnych należy dokonad  przed tworzeniem zajęd w planie lekcji, ponieważ tworzone zajęcia będą 
uwzględniad aktualnie ustawione w systemie godziny lekcyjne. Jeżeli zmienimy czas obowiązywania poszczególnych 
lekcji to każde nowo tworzone zajęcia w kalendarzu lekcji będzie się dopasowywad do nowo ustalonych godzin. 

 

Jak edytowad godziny zajęd? 

Krok 1. Aby zmienid obowiązujące godziny wystarczy kliknąd „edytuj” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Następnie wprowadzamy czas rozpoczęcia lekcji oraz czas zakooczenia lekcji. Edycję kooczymy klikając 

„Zachowaj zmiany". 

  



MobiReg – nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika.  

 

25 
 

3.2.5. Przedmioty 

 

System posiada domyślnie wbudowane nazwy przedmiotów i ich skróty. Przedmiotów systemowych nie można usuwad. 

Istnieje zaś możliwośd wprowadzenia nowych, dodatkowych przedmiotów nauczania. Zalecane jest przed dodaniem 

nowego przedmiotu upewnienie się, czy na pewno taki przedmiot nie istnieje w przedmiotach systemowych np. nie 

należy dodawad przedmiotu „Język polski” ponieważ istnieje już taki przedmiot „J. polski”. Wprowadzeniu 

powtarzających się przedmiotów może wygenerowad problemy przy tworzeniu planu zajęd (omyłkowe 

wykorzystywanie w planie dwóch „różnych” - merytorycznie tych samych, przedmiotów). 

 

Jak dodad przedmiot?  

Krok 1. Aby dodad przedmiot, kliknij„+ dodaj przedmiot" po prawej stronie, pod listą przedmiotów. 
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Krok 2. Pojawi się formularz dodawania przedmiotu. Należy w nim uzupełnid nazwę przedmiotu, skrót nazwy oraz 

wybrad, czy przedmiot ma byd liczony do średniej i czy jest przedmiotem wychowawczym. Po naciśnięciu przycisku 

„Dodaj", przedmiot zostanie dodany i pojawi się na liście dostępnych w dzienniku przedmiotów. 

 

Jak edytowad przedmiot?  

Krok 1. Aby edytowad przedmiot, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu.  

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edytuj przedmiot” w którym dokonujemy modyfikacji a następnie zatwierdzamy zmiany 

klikając „Zapisz zmiany” 

 

 

Wskazówka 

Za pomocą strzałek, znajdujących się obok nazw przedmiotów, można zmieniad ich kolejnośd wyświetlania na liście 

przedmiotów. Aby przesunąd przedmiot wyżej, kliknij strzałkę w górę. Aby przesunąd przedmiot niżej, kliknij strzałkę 

w dół. Przedmioty będą wyświetlane na liście przedmiotów w ustalonej kolejności. Kolejnośd ta będzie 

wykorzystywana przy zestawieniach i wydrukach. 
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Jak usunąd przedmiot?  

Krok 1. Aby usunąd przedmiot kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź lub anuluj decyzję 
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3.2.6. Rodzaje ocen 

 

System posiada wbudowane domyślne rodzaje ocen i ich skróty oraz możliwośd wprowadzenia nowych rodzajów ocen. 
Rodzaje ocen będą wykorzystywane przy tworzeniu grup ocen (rubryczek), w których wpisywane będą oceny. 

 

Jak dodad nowy rodzaj oceny? 

Krok 1. Aby dodad nowy rodzaj ocen, kliknij „+ dodaj nowy rodzaj ocen" po prawej stronie, pod listą rodzajów ocen. 

 

Krok 2. Pojawi się formularz dodawania rodzaju ocen. Należy w nim uzupełnid skrót grupy, który może mied 

maksymalnie dwa znaki, oraz nazwę nowo tworzonego rodzaju ocen. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj", rodzaj ocen 

zostanie dodany i pojawi się na liście dostępnych w dzienniku rodzajów ocen. 
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Jak edytowad rodzaje ocen?  

Krok 1. Aby edytowad rodzaj ocen, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu.  

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edycja rodzaju ocen” w którym dokonujemy modyfikacji a następnie zatwierdzamy zmiany 

klikając „Zapisz zmiany” 

 

 

 

Jak usunąd rodzaje ocen?  

Krok 1. W celu usunięcia rodzaju ocen kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź lub anuluj decyzję 
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3.2.7. Sale lekcyjne  

 

Istnieje możliwośd dodania do systemu sal lekcyjnych. Sale lekcyjne mogą byd wykorzystane przy tworzeniu zajęd w 

planie lekcji, określając miejsce odbywania się zajęd. 

 

Jak dodad salę lekcyjną? 

Krok 1. Aby dodad salę lekcyjną, kliknij„+ dodaj salę" po prawej stronie, pod listą sal lekcyjnych. 

 

Krok 2. Pojawi się formularz dodawania sali lekcyjnej. Należy w nim uzupełnid nazwę, opis oraz opiekuna sali lekcyjnej. 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj", sala lekcyjna zostanie dodana i pojawi się na liście dostępnych  

w dzienniku sal lekcyjnych. 
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Jak edytowad salę lekcyjne? 

Krok 1. Aby edytowad salę lekcyjną, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edycja danych sali” w którym dokonujemy modyfikacji a następnie zatwierdzamy zmiany 

klikając „Zapisz zmiany” 

 

 

 

Jak usunąd sale lekcyjne?  

Krok 1. W celu usunięcia sali lekcyjnych kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź lub anuluj decyzję 
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3.2.8. Uczniowie 

 

Po wprowadzeniu okresów czasowych oraz utworzeniu struktury szkoły należy dodad uczniów do bazy programu 

(najlepiej od razu dodawad ich w ramach poszczególnych klas), a następnie można przypisywad ich do poszczególnych 

grup lub podgrup. Przypisywanie jest możliwe zarówno w widoku całej listy uczniów z danej klasy oraz wybraniu 

odpowiedniej grupy do której chcemy ich przypisad poprzez ikonkę zaznaczenia, jak również poprzez dopisanie 

pojedynczych uczniów wyszukanych w całej bazie. 

 

Uczniów można z grupy skreślid (wraz z podaniem przyczyny skreślenia) – wtedy ich wyniki uzyskiwane w tej grupie 

będą zliczane do zestawieo lub usunąd z grupy – wtedy wyniki i obecności ucznia zostaną ustawione jako usunięte i nie 

będą brane do zestawieo i wydruków. 
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Jak wprowadzid nowego ucznia?  

Krok 1. Za pomocą pola wyboru „Grupa”, możliwe jest wybranie danej grupy, do której ma byd dodany nowy uczeo. 

 

Krok 2. Dodaj nowego ucznia za pomocą przycisku „+ stwórz nowego ucznia”. 

 

Krok 3. Wprowadź dane osobowe nowego ucznia wypełniając formularz „Dane Podstawowe”.  
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Wskazówka 

Podczas dodawania ucznia należy wprowadzid login dostępowy ucznia do systemu oraz hasło (jeżeli hasło nie 

zostanie wprowadzone, będzie ono domyślnie takie samo jak login). W ten sposób automatycznie zostanie założone 

konto dostępowe dla tego ucznia w systemie (będzie mógł sprawdzad swoje oceny i obecności). 

 

W trakcie dodawania nowego ucznia można uzupełnid informacje dodatkowe związane z jego miejscem i datą 

urodzenia oraz adresem zamieszkania, które znajdują się w pozostałych zakładkach. 

 

Dodatkowo administrator może uzupełnid informacje na temat opiekunów prawnych ucznia. Wprowadzenie tych 

danych pozwoli na stworzenie profilu dla opiekuna. Podobnie jak dla innych użytkowników jest tworzony login oraz 

hasło które dla bezpieczeostwa powinno byd zmienione po pierwszym logowaniu. 



MobiReg – nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika.  

 

35 
 

 

W zakładce "Inne" mamy możliwośd ustawienia funkcji jaką uczeo będzie pełnił w grupie. Dane te będą wyświetlane w 

dzienniku klasowym PDF w wersji do druku. 

 

Krok 4. Zakooczeniem dodawania nowego ucznia będzie kliknięcie przycisku „Dodaj ucznia”. Pominięcie tego przycisku 

spowoduje utratę zapisanych danych. 
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Jak edytowad i zmieniad dane osobowe ucznia?  

Krok 1. Kliknij „edytuj” obok żądanego wpisu 

 

Wskazówka 

Za pomocą strzałek obok *edytuj, usuo+ istnieje możliwośd zmiany pozycji ucznia w grupie. 

 

Krok 2: Zmiany zachowujemy poprzez kliknięcie „Zachowaj zmiany" 
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Jak usunąd ucznia z grupy? 

Krok1: W celu usunięcia ucznia kliknij „usuo" obok pożądanego wpisu 

 

 Krok 2: Następnie kliknij „Usuo mimo to" 

 

UWAGA! Usunięcie ucznia z grupy spowoduje usunięcie również jego danych otrzymanych w tej grupie (ocen, 

obecności). Jeżeli chcesz zachowad te dane skorzystaj z przycisku „Skreśl ucznia”, wtedy informacja o uczniu zostanie 

zachowana wraz z powodem usunięcia go z grupy. 

Krok 3. W tym miejscu podejmij decyzję, czy uczeo ma byd usunięty tylko z grupy, czy z wszystkich grup oraz z bazy 

danych, po czym kliknij „Usuo ucznia” (operację można przerwad klikając „wstecz"). 
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 Jak skreślid  ucznia z grupy? 

Krok 1: W celu skreślenia ucznia kliknij „usuo" obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2: Podaj powód, dla którego uczeo ma zostad skreślony (będzie on widoczny w „Dzienniku klasowym pdf”), a 

następnie kliknij „skreśl ucznia” 

 

 

Uczeo zostanie  wykreślony z listy uczniów, co będzie uwidocznione poprzez przekreślenie jego nazwiska na liście 

uczniów danej klasy. Jego dane będą nadal widoczne w systemie, ze względu na potrzebę ewidencjonowania danych 

archiwalnych w celu zachowania spójności danych w systemie. 

Wskazówka  

Po wykreśleniu ucznia z danej klasy, istnieje możliwośd jego przywrócenia. 

Wykreślając ucznia z klasy pamiętaj o wykreśleniu go również grup do których należał – jeżeli oczywiście przestał 

uczestniczyd w zajęciach tych grup. 
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Jak przywrócid skreślonego ucznia do grupy? 

Krok 1. W tym celu, należy wybrad opcję „przywród lub usuo", która pojawi się obok opcji „edytuj", obok pożądanego 

wpisu. 

 

Krok 2. Po wybraniu opcji „przywród lub usuo” pojawi się okno, w którym możemy usunąd ucznia z listy klikając „Usuo 

mimo to” lub „usunąd skreślenie ucznia” 
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Jak przypisywad uczniów do grup? 

Krok 1. Kliknij na grupę do której chcesz przypisad uczniów 

 

Krok 2. Jeżeli w grupie nie ma uczniów należy stworzyd nowych lub przypisad już istniejących (patrz punkt 

1.2.8. Uczniowie) 

Krok 3. Z pola „Widok" wybierz przypisanie podgrup 
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Krok 4. W polu „Przydział do podgrup grupy" wybierz grupę nadrzędną do której chcesz przypisad uczniów 

 
 

Krok 5. Klikając w kwadrat zaznaczysz do jakiej grupy podrzędnej ma byd przypisany dany uczeo. 

 

 
 

Wskazówka 

Ucznia można wypisad z grupy klikając ponownie w kwadracik. 

 

 

Krok 5. Po dokonaniu przypisao zatwierdź zmiany klikając „Zachowaj zmiany w przedziale" 
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Jak dopisad istniejącego ucznia do grupy? 

Krok 1. Aby dopisad już istniejącego ucznia z pola wyboru „Grupy" wybierz grupę, do której ma on zostad przypisany 

 

Krok 2.  Kliknij „+ dopisz istniejącego ucznia" 

 

 Krok 3. W polu „Wyszukaj" wpisz całe lub  pierwsze litery imienia lub nazwiska, system automatycznie pomoże Ci 

znaleźd szukanego ucznia. 
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Krok 4. Dopisywanie ucznia kooczymy klikając „Dopisz uczniów do grupy" 

 

Wskazówka 

Jest możliwośd dopisania jednoczenie więcej niż jednego ucznia na raz.  

 

Jak przenumerowad uczniów?  

Usunięcie ucznia może spowodowad zmianę numeracji uczniów w grupie, w celu utrzymania prawidłowej struktury 

kliknij „+przenumeruj uczniów". 
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3.2.9. Nauczyciele 

 

Nauczyciele – grupa użytkowników, którzy mogą dodawad dane dotyczące grup i oddziałów z którymi ma powiązania, 
prowadzi zajęcia regularne oraz zastępstwa. 
 
Dane wprowadzone przez Nauczyciela mogą byd zmienione tylko za zgodą Dyrektora szkoły przez Administratora 
systemu. Nauczyciel może tworzyd i usuwad skalę ocen, informacje sprawdzianach oraz jednorazowych zdarzeniach 
pozalekcyjnych. 

 

 

Jak dodad nauczyciela? 

Krok 1. Aby dodad nauczyciela, kliknij „+ dodaj nauczyciela" po prawej stronie, pod listą nauczycieli.  
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Krok 2. Pojawi się formularz dodawania nauczyciela. Należy w nim uzupełnid imię, nazwisko  

i telefon dodawanego nauczyciela. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj użytkownika", nauczyciel zostanie dodany i pojawi 

się na liście dostępnych w dzienniku nauczycieli. 

 

 

Wskazówka 

Podczas dodawania nauczyciela należy wprowadzid jego login dostępowy do systemu oraz hasło (jeżeli hasło nie 

zostanie wprowadzone, będzie ono domyślnie takie samo jak login). W ten sposób automatycznie zostanie założone 

konto dostępowe dla tego nauczyciela w systemie. 
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Jak edytowad dane nauczyciela?  

Krok 1. Aby edytowad dane nauczyciela, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu.  

 

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edycja nauczyciela” w którym dokonujemy modyfikacji, a następnie zatwierdzamy zmiany 

klikając „Zachowaj zmiany” 

 

 

Jak usunąd nauczyciela?  

Krok 1. W celu usunięcia nauczyciela kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź lub anuluj decyzję 
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3.2.10. Użytkownicy 

 

Podział na grupy użytkowników pozwala na odpowiednie przekierowanie informacji dotyczących danych osobowych 
oraz ochronę danych przed udostępnieniem osobom trzecim. 

 

Jak dodad użytkownika? 

Krok 1. Aby dodad użytkownika, kliknij „+ dodaj użytkownika" po prawej stronie, pod listą użytkowników 

 

Krok 2. Pojawi się formularz dodawania użytkownika. Należy w nim uzupełnid imię, nazwisko, login oraz hasło  i wybrad 

typ konta dostępowego. 

Dostępne typy kont to: 

 Uczeo 

 Rodzic 

 Nauczyciel 

 Dyrektor 

 Administrator 

 Pedagog 
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Po naciśnięciu przycisku „Dodaj użytkownika", konto zostanie utworzone i dostęp do aplikacji zostanie umożliwiony. 

Jak edytowad dane użytkownika? 

Krok 1. Aby edytowad dane użytkownika, kliknij „edytuj” obok pożądanego wpisu 

 

Krok 2. Pojawi się okno „Edytuj dane użytkownika” w którym dokonujemy modyfikacji, a następnie zatwierdzamy 

zmiany klikając „Zachowaj zmiany” 
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Jak usunąd użytkownika?  

Krok 1. W celu usunięcia użytkownika kliknij „usuo” obok pożądanego wpisu. 

 

Krok 2. Potwierdź lub anuluj decyzję 
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Jak blokowad użytkownikowi dostęp do aplikacji?  

Krok 1. Aby uniemożliwid użytkownikowi uzyskanie dostępu do aplikacji, należy wybrad opcję „blokuj" obok 

pożądanego wpisu. Użytkownik zostanie zablokowany i nie będzie mógł zalogowad się do systemu. Opcja „blokuj" jest 

dostępna jedynie dla niezablokowanych użytkowników. W celu odblokowania dostępu do systemu i przywrócenia 

użytkownikowi prawa logowania, należy wybrad opcję „odblokuj" obok pożądanego wpisu. Opcja „odblokuj" jest 

dostępna jedynie dla zablokowanych użytkowników. 

 

 

\  

Wskazówka 

W celu szybkiego znaleźd użytkownika, wystarczy skorzystad z narzędzi „Szukaj po loginie", pod listą użytkowników. 

Wskazówka 

W łatwy sposób można odnaleźd grupę użytkowników, wystarczy skorzystad z narzędzia „Filtruj", po lewej stronie, 

nad listą nauczycieli. Dzięki narzędziu "Filtruj", możliwe jest określenie klasy lub typu konta użytkowników, których 

lista ma zostad wyświetlona. 

Wskazówka  

Symbol „#” pozwala na szybkie zalogowanie się na wybranego użytkownika. 
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3.2.11. Plany lekcji 

 

Tworzenie planu lekcji odbywa się poprzez umieszczanie w kalendarzu odpowiednich zajęd odbywających się cyklicznie. 

Każde zajęcie jest oddzielnym „spotkaniem” uczniów danej grupy z wybranym nauczycielem, w ramach określonego 

przedmiotu nauczania w ustalonym terminie (dniu i godzinie lekcyjnej). 

 

Tworzenie zajęd jest niezbędne w celu umożliwienia nauczycielom wprowadzania ocen, obecności i tematów. Obecności 

i tematy będą dodawane do konkretnego „spotkania” – zajęd w planie. Na planie danej klasy będą widoczne wszystkie 

zajęcia uczniów tej klasy uczących się w dowolnych grupach i podgrupach (zajęcia te będą oznaczone kolorem 

zielonym, zajęcia dla całej klasy będą oznaczone w planie kolorem niebieskim). 

 

Jak dodad zajęcia do planu zajęd? 

Krok 1.  W polu „Okres czasowy" wybierz semestr w który chcesz dodawad zajęcia 
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Krok 2. Kliknij w wolne miejsce na kalendarzu (na dany dzieo tygodnia i o określonej godzinie), pojawi się okno 

dodawania zajęd. Domyślnie zajęcia będą ustawione jako zajęcia cykliczne odbywające się co tydzieo. 

 

Krok 3. Wybierz godzinę zajęd, grupę, nauczyciela, przedmiot oraz salę (sala nie jest obowiązkowa) po czym kliknij 

„Dodaj zajęcia" 

 

Dodane zajęcia wyświetlą się na planie w kolorze niebieskim 

 

Wskazówka 

Jeżeli w polu grupa zostanie wybrana grupa podrzędna - zajęcia będą wyświetlane na zielono. 
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Jak edytowad zajęcia? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia. Pojawi się menu ,w którym kliknij „Edytuj" 

 

Krok 2. Po dokonaniu modyfikacji kliknij „Zapisz zmiany" 

 

Wskazówka 

Jeżeli chcesz, aby zmiany dotyczyły tylko aktualnego dnia należy odznaczyd „Zmieo również wszystkie kolejne 

wystąpienia" w przeciwnym wypadku zmiany będą obowiązywad w przyszłych tygodniach. 
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Wskazówka 

Aby przenieśd zajęcia na inną godzinę bądź inny dzieo kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na wybranych 

zajęciach i przeciągnij je w pożądane miejsce. Zmiana będzie musiała byd potwierdzona komunikatem, w którym też 

dodatkowo możemy zmienid godzinę wystąpienia zajęd. 
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Jak usuwad zajęcia? 

Krok 1. Aby usunąd lekcję kliknij w wybrane zajęcia. 

Krok 2. Z menu wybierz „edytuj" 

Krok 3: Kliknij „Usuo zajęcia" 

 

 Wskazówka 

Jeżeli chcesz, aby zmiany dotyczyły tylko aktualnego dnia należy odznaczyd „Usuo również wszystkie kolejne 

wystąpienia" w przeciwnym wypadku zmiany będą obowiązywad w przyszłych tygodniach. 

 

UWAGA! System nie pozwoli usunąd  zajęd, jeżeli zostały one zablokowane (blokada ustawia się automatycznie po 

wprowadzeniu obecności lub zajęd na zajęciach). Usuwanie zajęd powinno odbywad się sporadycznie, każde usunięte 

zajęcia są technicznie gromadzone w bazie, dlatego warto pilnowad poprawności wprowadzanych danych, aby 

niepotrzebnie nie generowad w systemie zbędnych danych. 
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Jak odwoład zajęcia? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia. 

Krok 2. Z menu wybierz „Odwołaj zajęcia" 

 

Odwołane zajęcia zostaną zablokowane oraz oznaczone czerwonym krzyżykiem. 
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Jak usunąd odwołane zajęd?  

Krok 1. Kliknij na odwołane zajęcia. Z menu wybierz „Odblokuj" 

 

Krok 2. Odblokowanie da nam  możliwośd edycji zajęd, czego potwierdzeniem będzie zniknięcie ikonki „kłódki" 

 

Krok 3. Kliknij ponownie na zajęcie. Z menu wybierz „Usuo odwołanie" 
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Jak dodad hospitację? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia, z  menu wybierz „Hospitacje”. 

 

Krok 2. W oknie Hospitacje wybierz nauczyciela oraz wprowadź krótki opis, po czym kliknij „Ustaw hospitacje" 
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Jak usunąd hospitacje? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia, z  menu wybierz „Hospitacje”. 

 

   

Krok 2. Z okna hospitacje kliknij „Usuo hospitacje" 
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Jak dodad zastępstwo? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia 

Krok 2. Z menu wybierz „Dodaj zastępstwo" 

 

Krok 3. W oknie „Dodaj zastępstwo” wybierz nauczyciela zastępującego, przedmiot opcjonalnie salę oraz datę  

i godzinę lekcyjną, po czym kliknij „Dodaj zastępstwo" 

 

Krok 4. Zajęcia nauczyciela zastępowanego będą w kolorze szarym, natomiast zastępującego zmienią kolor na 

czerwony. 
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Jak usunąd zastępstwo? 

Krok 1. Aby usunąd zastępstwo kliknij na zajęcia nauczyciela zastępującego (oznaczone kolorem czerwonym) 

Krok 2. Z menu wybierz „Usuo zastępstwo" 
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3.2.12. Nagłówki i tytuły  

 

Za pomocą tego modułu można dodawad, zmieniad, usuwad informacje dotyczące danej szkoły. Moduł ten pozwala na 
edycję informacji o szkole. Dane te będą prezentowane użytkownikom po zalogowaniu się do systemu. 

 

Jak zmienid dane zawarte w informacjach o szkole? 

Krok 1. Aby zmienid dane zawarte w nagłówku strony i wydruku, uzupełnij pierwszą linię, drugą linię oraz stronę www 

wraz z częścią „http://www" po czym kliknij „Zapisz". 
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Krok 2. Aby zmienid dane zawarte w menu głównym, wpisz nową treśd korzystając ze znaczników HTML i kliknij  

„Zapisz". 

 
 

Krok 3. Aby zmienid tytuł strony, wpisz nowy tytuł i kliknij „Zapisz". 
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4. Prowadzenie e-dziennika przez nauczyciela 

4.1. Wpisywanie obecności 
Wpisywanie obecności można dokonad na kilka sposobów, w zależności od potrzeby nauczyciela: 

- poprzez menu górne - poprzez wybór konkretnych zajęd 

- poprzez menu górne i wybór klasy/grupy, której chcemy sprawdzid obecnośd 

- poprzez kalendarz nauczyciela (plan zajęd) 

4.1.1. Sprawdzanie obecności na zajęciach 

Sprawdzanie obecności na zajęciach jest proste i wygodne. Proces ten wymaga jedynie określenia na jakich zajęciach 

nauczyciel chce sprawdzad obecnośd. 

 

Jak sprawdzid obecności na zajęciach? 

Krok 1. Kliknij zakładkę „Zajęcia” w menu górnym. 
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Krok 2. Z bocznego podmenu wybierz interesujące Cię zajęcia (domyślnie widoczne są zajęcia na aktualny dzieo, aby 

zmienid datę należy kliknąd w datę znajdującą się  na górze bocznego podmenu i wybrad inną datę). 

 

 

Krok 3. Kliknij przycisk „Uzupełnij na zajęciach”, aby przejśd do wpisywania obecności na tych zajęciach. 
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Krok 4. Kliknij w zaznaczenie danego typu obecności dla wszystkich uczniów a następnie dokonaj zmiany typu obecności 

indywidualnie wybranemu uczniowi lub uczniom. W celu zapisania wpisów prosimy przycisnąd znajdujący się na dole 

strony: „Uzupełnij obecności”. 

 

Uwaga! W widoku uzupełniania obecności dostępna jest możliwośd wpisania na zajęciach tematu lekcji (lub wybrania 

tematu z listy tematów zaplanowanych do realizacji w ramach rozkładu materiału – wpisywanie tematów zostanie 

umówione w oddzielnym punkcie poradnika). 
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4.2. Wpisywanie ocen cząstkowych 

4.2.1. Wpisywanie ocen 68cząstkowych na zajęciach 

Oceny cząstkowe wystawiane są przez nauczycieli w ramach poszczególnych przedmiotów. Oceny można wystawiad w 

dowolnej nauczanej grupie uczniów. Oceny wystawione uczniowi z nauczanego przedmiotu w innych grupach będą 

widoczne dla nauczyciela (np. jeżeli uczeo ucz się angielskiego w dwóch grupach). Oceny będą dodawane w ramach 

„grup ocen” czyli rubryczek. 

Grupy ocen mają ustalaną przez nauczyciela wagę, dzięki temu system proponuje na koniec odpowiednią ocenę 

semestralną (np. oceny ze sprawdzianów mają wagę 100, a oceny z kartkówek 20). Raz dodaną  ocenę można zmienid 

lub nawet usunąd, jednak system zapamięta każdą  taką edycję. 

 

Jak wpisad oceny na zajęciach? 

Krok 1. Kliknij zakładkę „Zajęcia” w menu górnym. Wybierz z bocznego podmenu zajęcia, a następnie kliknij przycisk 

„Przeglądaj” w dziale Oceny. 
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Krok 2. Następnie w widoku „Karty z dziennika” proszę kliknąd w „+” znajdujący się nad wybraną kolumną grupy ocen. 

 

Krok 3. W formularzu „Utwórz nowa grupę ocen” należy określid parametry tworzonej grupy takie jak: Rodzaj 

(Aktywnośd, Sprawdzian, Kartkówka, Zadanie domowe itp.); Typ oceny: szkolne (1-6), punktowe (należy określid progi 

punktowe), procentowe lub międzynarodowe (A-F); Wagę: 0-100; Zakres: tekstowa nazwa grupy ocen, opisująca zakres 

ocenianej wiedzy; dodatkowo można określid styl oceny oraz jej widocznośd dla rodziców. W celu dodania kliknij 

przycisk „Dodaj grupę ocen”. 
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Krok 4. Na karcie z dziennika pojawi się nowoutworzona grupa oznaczona skrótem wybranego rodzaju oceny (K - 

klasówka). Teraz wystarczy kliknąd w pole przy w grupie ocen przy danym uczniu, aby przejśd do wpisania oceny 

konkretnemu uczniowi. 
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Krok 5. W formularzu dodawania oceny określid wartośd oceny (możesz ją szybko kliknąd myszką lub wpisad z 

klawiatury). 

 

Krok 6. Następnie kliknij przycisk „Dodaj ocenę” 

 

Krok 7. Dodana ocena znajdzie się w widoku „Karty z dziennika” w odpowiednim polu. 
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4.3. Sprawdziany 

4.3.1. Planowanie sprawdzianów, kartkówek itp. 

Planowanie sprawdzianów pozwala ustalid, na których konkretnie zajęciach będzie on realizowany. Planowanie 

odbywa się poprzez kalendarz/plan zajęd. Będąc na kalendarzu wybieramy zajęcia i z podręcznego menu wybieramy 

„Sprawdzian”. Informacja o sprawdzianie będzie widoczna również w innych widokach prezentujących zajęcia (np. 

górne menu).  

 

Jak dodad sprawdzian? 

Krok 1.  Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia z menu wybierz sprawdzian 

 

Krok 2. Pojawi się okno „Sprawdziany", wybierz rodzaj oraz wprowadź krótki opis sprawdzianu, po czym kliknij 

„Zaplanuj sprawdzian". 

 

Wskazówka 

W oknie tym nauczyciel otrzymuje informacje o liczbie sprawdzianów zaplanowanych dla tej grupy uczniów w danym 

dniu i tygodniu. W ten sposób możliwe jest optymalne wybranie terminu sprawdzianu. 
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Krok 3. Sprawdzian będzie oznaczony ikonką znaku zapytania, wystarczy najechad na niego myszką aby wyświetli 

dodatkowe informacje 

 

Jak usunąd sprawdzian? 

Krok 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wybrane zajęcia, z menu wybierz „Sprawdzian” 

 

Krok 2.  Z okna sprawdziany wybierz „Usuo” 
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4.4. Funkcjonalności dla wychowawcy klasy 
Jeśli w edycji danej klasy administrator ustawił danego nauczyciela jako wychowawcę, ten otrzyma dodatkowe 

uprawnienia i funkcjonalności w ramach wybranej klasy. Do podstawowych funkcjonalności wychowawcy należy: 

tygodniowa obserwacja obecności podopiecznych, przeglądanie listy pochwał  i uwag całej klasy, dodawanie nowych 

uczniów do klasy i dopisywanie uczniów już dodanych do bazy, ustalanie samorządu klasowego, przeglądanie ocen klasy 

wychowawczej, wystawianie oceny koocoworocznej z zachowania, generowanie zestawieo miesięcznych, drukowanie 

dziennika PDF itp.  

4.4.1. Dodawanie uczniów w klasie wychowawczej 

Wychowawca klasy, tak samo jak administrator, może wprowadzad na kalendarzu informacje o odbywających się  

wycieczkach, konsultacjach indywidualnych lub zebraniach. Informacje będą wyświetlane zarówno w kalendarzu jak i w 

odpowiednich miejscach przy wydruku dziennika (PDF). 

 

4.4.2. Dodawanie zebrao i wydarzeo w kalendarzu 

Wychowawca klasy, tak samo jak administrator, może wprowadzad na kalendarzu informacje o odbywających się  

wycieczkach, konsultacjach indywidualnych lub zebraniach. Informacje będą wyświetlane zarówno w kalendarzu jak i w 

odpowiednich miejscach przy wydruku dziennika (PDF). 

 

Jak dodad zebranie oraz inne ważne wydarzenia? 

Krok 1. Kliknij w wolne miejsce na planie 

Krok 2. W oknie „Dodaj zajęcia” kliknij w jedną z dwóch dodatkowych opcji na górze okna „Zebranie" lub „Ważne 

wydarzenia" 

 

W przypadku kliknięcia opcji „Zebranie"  wyświetli się okno, w którym należy uzupełnid dane dotyczące zebrania po 

czym potwierdzid klikając „Dodaj" 
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Dodane zebranie będzie widoczne na planie w kolorze pomaraoczowym. 

 

Kliknięcie w „Zebranie” na planie zajęd otworzy menu, w którym możemy dodawad obecności lub usunąd zebranie. 

 

 

W przypadku kliknięcia opcji „Ważne wydarzenia" wyświetli się okno, w którym należy uzupełnid dane dotyczące 

wydarzenia po czym potwierdzid klikając „Dodaj" 
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Dodane wydarzenie będzie widoczne na planie również w kolorze pomaraoczowym 

 

Wskazówka:  

Obecności dodajemy uczniom danej klasy lecz oznaczają one obecnośd rodzica i nie są brane pod uwagę przy 

wyliczaniu frekwencji oraz w innych zestawieniach. Kliknięcie w wydarzenie na planie zajęd otworzy menu, które 

umożliwia edycję, usunięcie,  dodawanie opiekunów oraz uczestników. 

 


