
Zestawienie Wyników Klasyfikacji 
 

 

 

 

Gdzie znaleźć nowe zestawienia? 

Nowe Zestawienie dostępne jest w wygenerowanym dzienniku PDF. Możemy je odnaleźć na końcu dziennika, 

pomiędzy zestawieniem ocen rocznych, oraz zestawieniem obecności uczniów. 

  

Nowe Tabele Zestawień wyników klasyfikacji, stanu uczniów oraz nauczanych języków obcych pojawiły się 

podczas generowania Dzienników lekcyjnych w formie PDF. 

 

Wraz z nimi do dziennika trafiły dodatkowe funkcje dostępne zarówno z konta administracyjnego, jak i od 

strony wychowawców klas. 

 

Wiele danych zawartych w tych tabelach system pobierze automatycznie, jednak część z nich musimy ustalić 

własnoręcznie. W tym celu utworzyliśmy dodatkowy widok „Wyniki klasyfikacji uczniów” – jest on dostępny od 

strony wychowawcy klasy w zakładce Klasy/Grupy. Rozszerzeniu uległy także dane uczniów – zarówno 

teleadresowe, jak i obowiązku szkolnego. Na koniec nowości dotknęły także konto administracyjne i zakładkę 

przedmioty, w której możemy ustalić poziomy nauczania konkretnych przedmiotów. 



Jak działa tabelka „Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów”? 

Krok 1. Wygenerowana tabelka Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów:  

 

Część z danych w tej tabeli zostanie uzupełniona automatycznie, pozostałe ustalimy ręcznie.  

W Celu uzupełnienia pól należy na koncie wychowawcy danej klasy wejść w zakładkę Klasy/Grupy i następnie w 

Wyników klasyfikacji uczniów: 

 

  



Po otwarciu pojawi się następujące zestawienie: 

 

Pola które system będzie pobierał automatycznie zostały wyszarzone na kolejnym obrazku: 

 

W Przypadku tabelki w zakładce klasy/grupy należy uzupełnić następujące opcje: 

 



1) Klasyfikowany: TAK/NIE. Automatycznie zostało przy każdym z uczniów ustawione „TAK”. Jeżeli w 

naszej klasie znajduje się uczeń nieklasyfikowany, należy zmienić to ustawienie. Dopiero po zmianie 

pojawią się dodatkowe opcje dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego. 

2) Przystąpił do egzaminu poprawkowego: TAK/NIE. Automatycznie przy każdym z uczniów zostanie 

ustawione „NIE”. Dopiero po zmianie pojawi się opcja dotycząca zdania egzaminu poprawkowego. 

3) Zdał egzamin poprawkowy: TAK/NIE. Opcja dostępna tylko gdy uczeń przystąpił do egzaminu 

poprawkowego. 

4) Indywidualny tok nauki: TAK/NIE. Opcja domyślnie ustawiona na „NIE”. Jeżeli są uczniowie którzy 

realizują zajęcia w indywidualnym toku, należy przestawić na „TAK.  Dopiero po zmianie pojawi się 

możliwość promowania poza normalnym trybem nauki. 

5) Wyznaczono egzamin klasyfikacyjny: TAK/NIE. Opcja domyślnie niedostępna – dopiero gdy 

oznaczymy ucznia jako nieklasyfikowanego pojawi się możliwość zmiany. Dopiero po ustawieniu 

„TAK” pojawi się opcja „Zdał egzamin klasyfikacyjny” 

6) Zdał egzamin klasyfikacyjny: TAK/NIE. Opcja domyślnie niedostępna – dopiero gdy oznaczymy 

wyznaczono egzamin klasyfikacyjny na „TAK” pojawi się możliwość zmiany. 

7) Opcja ta dostępna jest na ten moment w innym miejscu. Należy wejść w zakładkę Zestawienia -> 

Świadectwa -> Promocje uczniów. W Tym miejscu ustalamy czy uczeń otrzymuje promocję (Oraz czy 

otrzymuje wyróżnienie, co jest przydatne przy samych świadectwach). 

 

8) Promowany warunkowo: TAK/NIE. Opcja domyślnie ustalona na „NIE”. Jeżeli uczeń jest 

promowany warunkowo (np. Pomimo niezaliczenia oceną pozytywną jednego z przedmiotów) należy 

przestawić na „TAK”. 

9) Promowany poza normalnym trybem nauki: TAK/NIE. Opcja domyślnie niedostępna – dopiero gdy 

uczeń ma ustawiony Indywidualny tryb nauki na „TAK” będzie można dokonać zmian. 

Jak działa tabelka „Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów”? 

 



Punkt 1) Datę tego zestawienia ustawiamy bezpośrednio przed generowaniem dziennika PDF dla 

klasy.  Możemy tą datę dowolnie zmienić. W tym celu wchodzimy w zakładkę Zestawienia -> Dziennik 

klasowy PDF i w opcjach dodatkowych ustawiamy wybraną datę: 

 

Pozostałe opcje dostępne są w danych ucznia do których ma dostęp zarówno wychowawca klasy jak i 

szkolny administrator oraz sekretariat. Od Strony administracyjnej wchodzimy w zakładkę 

Administracja-> Uczniowie -> Wybieramy klasę i obok konkretnego ucznia klikamy przycisk „Edytuj”. 

Punkt 2) Zakładka Obowiązki w danych ucznia -> Powtarza klasę: 

 

  



Punkt 3) Zakładka Obowiązki w danych ucznia ->  Przyjęty z innej szkoły: 

 

Punkt 4) Zakładka Dane podstawowe w danych ucznia -> Płeć: 

 

  



Punkt 5) Zakładka Obowiązki w danych ucznia -> Obwód: 

 

Punkt 6) Zakładka dane teleadresowe w danych ucznia -> Zakwaterowanie: 

 

  



Punkt 7) Zakładka dane teleadresowe w danych ucznia -> Dojeżdża/dowożony do szkoły: 

 

 

Jak działa tabelka „Uczniowie wg roku urodzenia”? 

 

Punkt 1) Datę tego zestawienia ustawiamy bezpośrednio przed generowaniem dziennika PDF dla 

klasy.  Możemy tą datę dowolnie zmienić. W tym celu wchodzimy w zakładkę Zestawienia -> Dziennik 

klasowy PDF i w opcjach dodatkowych ustawiamy wybraną datę: 



 

Pozostałe opcje dostępne są w danych ucznia do których ma dostęp zarówno wychowawca klasy jak i 

szkolny administrator oraz sekretariat. Od Strony administracyjnej wchodzimy w zakładkę 

Administracja-> Uczniowie -> Wybieramy klasę i obok konkretnego ucznia klikamy przycisk „Edytuj”. 

Punkt 2 i 3) Są to dane pobierane bezpośrednio z daty urodzenia ucznia: 

 



Punkt 4) Zakładka dane teleadresowe w danych ucznia -> Zamieszkały: 

 

Jak działa tabelka „Uczniowie wg nauki języków obcych”? 

 

 

Punkt 1) Datę tego zestawienia ustawiamy bezpośrednio przed generowaniem dziennika PDF dla 

klasy.  Możemy tą datę dowolnie zmienić. W tym celu wchodzimy w zakładkę Zestawienia -> Dziennik 

klasowy PDF i w opcjach dodatkowych ustawiamy wybraną datę: 



 

Punkt 2) W celu ustalenia jakie przedmioty mają wchodzić w skład tej tabeli należy utworzyć grupę 

przedmiotów językowych. W tym celu administrator szkolny wchodzi w zakładkę: 

Administracja-> Przedmioty -> +zarządzaj grupami 

 

Następnie klikamy przycisk „+ dodaj grupę”. W okienku które wyskoczy, należy wpisać nazwę oraz 

wybrać typ grupy: Języki: 

 



Następnie po utworzeniu grupy, należy wybrać przedmioty. W tym celu naciskamy przycisk „dodaj” i 

wybieramy go z listy. 

 

Gotowe! 

 

Jak działa tabelka „Ocena i poziom nauczania przedmiotu”? 

W tabelce poziomu nauczania języka nowożytnego pojawiają się wszystkie uprzednio wprowadzone 

języki nowożytne oraz ich poziomu nauczania u każdego z uczniów. Warty zaznaczenia jest fakt, że 

system umożliwia przypisanie dwóch poziomów nauczania do danego ucznia z tego samego 

przedmiotu. 

 



Aby ustalić poziomy nauczania przedmiotu należy najpierw od strony administracyjnej skonfigurować 

poziomy przedmiotów. W tym celu proszę wejść w zakładkę administracja -> przedmioty. 

Punkt 1) Następnie należy wejść w zakładkę: Administracja -> Przedmioty -> + zarządzaj poziomami 

 

Otworzy się strona zarządzania poziomami nauczania. Korzystając z przycisku „+ dodaj poziom do 

nowego przedmiotu”: 

 

W okienku które wyskoczy należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące przedmiotu – proszę 

pamiętać że możemy również dodać poziomy do innych przedmiotów niż języki: 

 

Przedmiot: wybieramy przedmiot do którego dodajemy poziom 

Nazwa poziomu: słowna nazwa poziomu która wygeneruje się w dzienniku PDF. 

Skrót: określenie skrótowe poziomu – np. „III.1” 



Określenie liczbowe: Liczba całkowita, dodatnia. Przyszłościowo będziemy w stanie pozycjonować 

poszczególne poziomy nauczania i ustalić który z nich jest „wyższy” właśnie po wartości liczbowej. 

Po zaakceptowaniu pojawi się przedmiot i pierwszy z poziomów nauczania. Następnie za pomocą 

przycisku „dodaj nowy poziom” możemy dodać kolejne poziomy nauczania tego przedmiotu: 

 

Punkt 2) Po przygotowaniu poziomów od strony Administratora, możemy teraz z konta nauczyciela 

przyporządkować je uczniom. W tym celu wchodzimy na kartę z ocenami z przedmiotu. 

 

Wybieramy opcję „Zarządzaj poziomami”. 

 

Teraz wystarczy oznaczyć jaki poziom nauczania dany uczeń realizuje. Warto zaznaczyć, że dany 

uczeń może realizować więcej jak 1 poziom nauczania z danego przedmiotu. 


