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Tablica ogłoszeń pojawia się na stronie głównej na każdym koncie w dzienniku MobiReg 

i służy do powiadomienia użytkowników o ważnych dla szkoły lub klasy informacjach, a także 

pozwala na tworzenie ankiet systemowych. 

 

Wprowadzenie w dzienniku elektronicznym komunikatów systemowych i ankiet jest bardzo 

łatwe. System MobiReg pozwala dodatkowo analizować odpowiedzi na pytania zawarte 

w ankiecie. Jest też możliwość definiowania grup lub grupy odbiorców, do których komunikat 

ma trafić. 

 

Również z kont nauczycieli wychowawców jest możliwość wysyłania komunikatów do 

rodziców, uczniów oraz pozostałych nauczycieli uczących w ich klasie wychowawczej. 



Gdzie znaleźć tablicę ogłoszeń i jak ona działa? 

Tablica ogłoszeń wyświetla się każdemu użytkownikowi na stronie głównej dziennika po zalogowaniu i składa 

się z kilku zakładek: 

 

Wszystkie: Wszystkie komunikaty – zarówno szkolne, jak i informacje o aktualizacjach. 

Szkolne: Komunikaty stworzone przez użytkowników Państwa szkoły. 

Systemowe: Komunikaty systemowe, głównie dotyczące aktualizacji. 

Adres: Dane adresowe szkoły. 

Jak wprowadzić komunikat na tablicę dla użytkowników? 

Krok 1. Wchodzimy w zakładkę Moje konto -> Tablica ogłoszeń. 

 

Krok 2. Pojawi się strona z komunikatami, które zostały już wprowadzone w Państwa dzienniku. W celu 

stworzenia nowego komunikatu klikamy przycisk „+ dodaj komunikat”. 

 



Krok 3. Na nowej stronie otworzy się panel tworzenia komunikatu systemowego. 

 

Krok 4. Na początek należy ustalić typ komunikatu. Do wyboru mamy 3 typy komunikatu: 

1) Informacyjny 

Będzie to komunikat, który dana grupa użytkowników może odczytać. Komunikat informacyjny może 

zawierać zarówno tekst jak i obrazki. Komunikat będzie się wyświetlał po zalogowaniu, wchodząc w 

tablicę ogłoszeń. Przykładowy komunikat informacyjny od strony użytkownika docelowego: 

 

  



2) Pytający – TAK / NIE 

Będzie to komunikat w formie pytania, na który dana grupa użytkowników może odpowiedzieć TAK 

lub NIE. Warto zaznaczyć, że jeżeli chcemy zadawać większą ilość pytań, należy utworzyć osobny 

komunikat. Każdy z komunikatów pozwoli na sprawdzenie statystycznie ilości odpowiedzi oraz 

stosunku odpowiedzi TAK oraz NIE. Nie będzie informacji, który użytkownik udzielił, jaką odpowiedź. 

Komunikat będzie się wyświetlał po zalogowaniu, wchodząc w tablicę ogłoszeń. Przykładowy 

komunikat Pytający od strony użytkownika docelowego: 

 
 

Po udzieleniu odpowiedzi przez użytkowników możemy sprawdzić statystykę odpowiedzi: 

 

 
 

 

  



3) Globalny (widoczny na stronie logowania dla wszystkich) 

Będzie to komunikat, który wszyscy znający adres dziennika szkolnego będą mogli odczytać. 

Komunikat informacyjny może zawierać zarówno tekst jak i obrazki. Komunikat będzie się wyświetlał 

po zalogowaniu, wchodząc w tablicę ogłoszeń. Przykładowy komunikat Globalny na stronie logowania: 

 

Krok 5. Po wybraniu typu komunikatu należy wybrać odbiorców komunikatu. Do wyboru mamy 3 Typy 

użytkowników: 

1) Rodzice 

2) Uczniowie 

3) Nauczyciele 

Warto zaznaczyć, że możemy jeszcze dodatkowo określić klasę, poziomy nauczania lub szkoły, do których 

będziemy wysyłać komunikat. Jeżeli pozostawimy opcję „wybierz”, wtedy wiadomość trafi do wszystkich 

użytkowników z bazy dziennika. 

Krok 6. Możemy teraz zdefiniować czy nasz komunikat będzie od razu widoczny, czy też włączymy go w 

późniejszym terminie. 

Krok 7. Następnie ustalamy nagłówek komunikatu. 

Krok 8. Pozostało teraz stworzenie treści komunikatu. Do dyspozycji mamy narzędzia edytora tekstowego, 

podobne jak w przypadku programów Word, Word pad itp.  

Krok9. Całość potwierdzamy na końcu przyciskiem „Dodaj komunikat”. 

  



Jak usunąć/ukryć komunikat? 

Krok 1. Wchodzimy w zakładkę Moje konto -> Tablica ogłoszeń. 

 

Krok 2. Pojawi się strona z komunikatami, które zostały już wprowadzone w Państwa dzienniku. Jeżeli są 

Państwo twórcami komunikatu to bezpośrednio obok niego pojawią się opcje „usuń, edytuj, ukryj”. 

 

Krok 3. Usunięcie komunikatu będzie oznaczało całkowite skasowanie komunikatu, wraz z ewentualnymi 

statystykami w przypadku utworzenia komunikatu Pytającego. Ukrycie komunikatu spowoduje, że 

użytkownikom przestanie się on wyświetlać, jednak w dowolnym momencie możemy sprawdzić ilość 

odpowiedzi lub za pomocą przycisku „edytuj” możemy zmienić treść komunikatu. 

 


