
Moduł Usprawiedliwiania 
 

 

 

 

Moduł usprawiedliwień jest funkcją dostępną dla wychowawców klas. Dzięki niej możemy uczniom 

w konkretnych przedziałach czasowych usprawiedliwić nieobecności. 

 

Dodatkowo jest to też funkcja umożliwiająca zamianę konkretnych typów obecności na inne w 

sposób masowy. 

 

Ostatnią, bardzo ważną zaletą tego modułu jest planowanie konkretnych typów obecności na 

przyszłość. Dzięki tej opcji możemy zaplanować np. obecność typu „zwolniony” dla konkretnego 

ucznia na cały semestr dla konkretnego przedmiotu.  



Jak to działa? 

Funkcjonalność dosyć prosto opisuje poniższy diagram: 

 

Co możemy tą funkcjonalnością osiągnąć? 

Funkcjonalność pozwala nam zaplanować, jaki typ obecności ma być domyślnie ustawiony na lekcji dla ucznia. Jest to 

szczególnie przydatne w przypadku uczniów, którzy z góry mają być zwolnieni z W-F na cały semestr, lub też nie chodzą 

na religię.  

Po skorzystaniu z funkcjonalności, nauczyciel przedmiotu na lekcji zobaczy domyślnie ustawiony typ obecności dla 

danego ucznia: 

 

 

UWAGA! Opcja nie „Wstawia” obecności na przyszłość – ona tylko domyślnie na 

lekcji ustawi temu uczniowi dany typ obecności – nauczyciel na lekcji standardowo, 

potwierdza, zapisuje całość i dopiero wtedy staje się to realną obecnością. 

 

  



Jak usprawiedliwić nieobecności za pomocą funkcjonalności Usprawiedliwień?  

Krok 1. Wchodzimy w zakładkę Klasy/Grupy -> Klasa wychowawcza -> Usprawiedliwianie nieob. 

 

Krok 2. Pojawi się strona Usprawiedliwiania nieobecności. 

 



Krok 3. Musimy wybrać ucznia naszej klasy z rozwijanej listy. 

Krok 4. Jeżeli chcemy usprawiedliwić tylko i wyłącznie nieobecności na konkretnym przedmiocie możemy wybrać filtr 

„Przedmiot”. 

Krok 5. Ustalamy okres, w jakim ma obowiązywać usprawiedliwianie. 

Krok 6. Wybieramy, jakie typy obecności mają zostać zamienione oraz specjalne opcje z tym związane: 

 

System od razu zaznaczy ile takich obecności zostało już wstawione w danym przedziale czasowym.  

Bardzo istotne opcje dodatkowe: 

 

Dla Przyszłych obecności: Po zaznaczeniu tej opcji, jeżeli wybraliśmy okres czasowy „w przyszłości” to system 

automatycznie ustali na lekcjach dla tego ucznia dany typ obecności. Opcja nie „Wstawia” obecności na przyszłość – ona 

tylko domyślnie na lekcji ustawi temu uczniowi dany typ obecności – nauczyciel na lekcji potwierdza całość i dopiero 

wtedy staje się to realną obecnością. Opcja ta umożliwia np. uczniom zwolnionym z WF, ustalenie na cały semestr 

„domyślnego” typu obecności, tak, aby nauczyciel na lekcji nie musiał go za każdym razem wybierać. 

Niesprawdzone obecności: Jeżeli ustalimy okres czasowy, w którym powinny zostać już sprawdzone obecności, ale 

system wykrył że są godziny na których nie ma obecności dla ucznia to po zaznaczeniu tej opcji zostanie dla tych godzin 

wstawiony dany typ obecności. 

  



Krok 7. Wybieramy, jaki typ obecności ma zostać wstawiony: 

 

Jeżeli zaznaczyliśmy opcję „Dla Przyszłych obecności” i wybraliśmy okres czasowy, który wybiega w przyszłość to system 

automatycznie ustali na lekcjach dla tego ucznia dany typ obecności. 

UWAGA! Podczas zamiany obecności już wstawionych proszę zachować szczególną ostrożność. Proszę 

pamiętać, że jeżeli zamienimy wszystkie nieobecności na obecności (lub w drugą stronę) to nie będzie już 

możliwości powrotu do przedniego stanu rzeczy w sposób automatyczny. Zalecamy korzystanie z tej 

funkcjonalności tylko do usprawiedliwiania nieobecności. 

Krok 8. Akceptujemy całość przyciskiem „Dodaj i zamień”. 

 

  



 Jak ustawić konkretny typ obecności (np. „zwolniony”) dla ucznia na cały semestr na danym przedmiocie?  

 

Krok 1. Wchodzimy w zakładkę Klasy/Grupy -> Klasa wychowawcza -> Usprawiedliwianie nieob. 

Krok 2. Pojawi się strona Usprawiedliwiania nieobecności. 

Krok 3. Musimy wybrać ucznia naszej klasy z rozwijanej listy. 

Krok 4. Wybieramy przedmiot, na którym ma być domyślnie ustawiony typ obecności. 

Krok 5. Wybieramy okres czasowy z datą od dzisiaj do np. końca semestru. 

Krok 6. Zaznaczamy opcję „Dla przyszłych obecności” 

Krok 7. Wybieramy w kolumnie „Zamień/ustaw domyślnie na” typ obecności, jaki ma się wyświetlać nauczycielowi na 

lekcji dla tego ucznia. 

Krok 8. Akceptujemy całość przyciskiem „Dodaj i zamień”. 

Krok 9. Pod spodem pojawi się lista zdefiniowanych na przyszłość obecności ucznia: 

 

Jeżeli chcemy usunąć, aby system nie ustawiał już danego typu obecności wystarczy skorzystać z opcji „Usuń”. 

 

 

 

 


