
Wydruk Arkuszy Ocen 

 

 

 

W jaki sposób wygenerować gotowe arkusze ocen do formy PDF? 

Krok1. Najlepszym rozwiązaniem dla szkoły jest konfiguracja szablonu przez administratora szkolnego, a 

następnie uzupełnianie gotowych szablonów przez nauczycieli. Powinniśmy rozpocząć od upewnienia się, że 

wszystkie dane dotyczące uczniów są wypełnione w dzienniku. W tym celu przechodzimy do zakładki 

Administracja, następnie Uczniowie i wybieramy Klasę. Obok danego ucznia wybieramy opcję „Edytuj”, a 

następnie sprawdzamy, czy wszystkie dane są uzupełnione – szczególnie istotne są informacje w zakładce Dane 

dodatkowe. 

Arkusze Ocen są dodatkowym modułem, dzięki któremu szkoła ma możliwość wydrukowania ich w oparciu o 

dane wprowadzone w dzienniku elektronicznym Mobireg. Arkusze przygotowane w ten sposób są od razu 

gotowe do wydrukowania, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów na komputerze. Gotowe 

Arkusze zostaną pobrane w formacie PDF. Moduł jest dostępny dla szkół, które zakupiły moduł świadectw. 



 

Krok2. Następnie przechodzimy do zakładki Dane do arkusza ocen – te dane należy uzupełnić u każdego ucznia 

tak aby automatycznie przeniosły się do arkusza ocen. 

 



Krok3. Kiedy upewnimy się, że wszystkie dane dotyczące uczniów są wypełnione, należy uzupełnić wszystkie 

dane dotyczące szkoły, tak aby automatycznie przenosiły się one do arkusza. Wchodzimy w zakładkę 

Administracja, następnie Grupy i na wysokości szkoły klikamy przycisk „Edytuj”. 

 



Krok4. Druga karta do uzupełnienia to dane dodatkowe.

 

Krok5. Kiedy zarówno dane uczniów jak i szkoły są uzupełnione, możemy przejść do zakładki Zestawienia i 

wybrać opcję Wydruk arkuszy ocen. Następnie wybieramy szkołę jako administrator i konfigurujemy szablon 

 

 

 



Krok6. Następnie pojawi się wzór szablonu dla odpowiedniej szkoły. Warto pamiętać że jako administrator 

konfigurujemy szablon dla całej szkoły, następnie nauczyciele będą wstanie edytować szablon pod kątem 

poszczególnej klasy. 

 

 

Krok7. Około 70% najistotniejszych danych powinno uzupełnić się automatycznie - pola takie jak Pesel, Imię, 

Nazwisko, Dane szkoły itd. Za każdym razem, gdy rozwijane pole wyboru jest uzupełnione (np. Pobierz nazwę 

szkoły) oznacza to, że dane w tym polu naniosą się z dziennika elektronicznego automatycznie. Gdy 

pozostawimy pole wyboru w pozycji „Wybierz”, oznaczać to będzie, że pole to pozostanie puste i na wydruku 

nauczyciel będzie mógł sam wpisać ręcznie informację. 



 

Krok8. Następnie należy zmienić stronę i skonfigurować oceny. 

 

 

 



Krok9. Na drugiej stronie arkuszy ocen, z rozwijanych pól wyboru należy ustawić odpowiednie opcje, z których 

pobrane zostaną dane z dziennika elektronicznego – takie jak oceny, np. dla Obowiązkowego zajęcia 

edukacyjnego Język Polski z pola wyniki klasyfikacyjne należy wybrać odpowiedni przedmiot, w tym przypadku 

Język polski, aby ocena znalazła się w odpowiedniej rubryce. 

 

  



Krok10. Z rozwijanych pól wyboru należy ustawić odpowiednie opcje, z których pobrane zostaną dane z 

dziennika elektronicznego. 

 

Krok11. Następnie wybieramy opcję wydruku arkuszy. 

 



Krok12. Na wydruku możemy uzupełnić brakujące elementy ręcznie. Zalecane jest, aby administrator lub 

nauczyciele uzupełnili jak największą ilość danych poprzez konfigurację szablonu – zaoszczędzi to dużo czasu i 

problemów. 

 

 

Wskazówka 

Pamiętaj, że moduł arkuszy ocen jest opcją dodatkową. Jeżeli twoja szkoła jest zainteresowana 

oszczędnością czasu i udogodnieniem pracy na koniec roku szkolnego zadzwoń, 71 71 70 065 aby dowiedzieć 

się więcej. 

 


