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Wybrane elementy
systemu MobiReg

MOBIREG
wiêcej ni¿ e-dziennik

Ponad 200 000 kont, 60 mln obecnoœci w roku, 50 tys. ocen dziennie
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MODU£ ZARZ¥DZANIA PLANEM 
I ZASTÊPSTWAMI

Innowacyjny, autorski sposób zarz¹dzania planem lekcji oparty 
o kalendarz pozwala bardzo wygodnie, szybko i elastycznie zarz¹dzaæ 
zarówno nim jak i zastêpstwami. Technologia „Przeci¹gnij i Upuœæ” 
przypominaj¹ca tradycyjn¹ metodê „tablicy z ko³eczkami” 

. W opracowaniu generator planów online.
pozwala ³atwo 

modyfikowaæ plan lekcji

NOWOCZESNY E-DZIENNIK

ŒWIADECTWA I ARKUSZE OCEN - ONLINE

MODU£ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
I MODU£ PODRÊCZNIKÓW

Umo¿liwia monitorowanie realizacji podstawy programowej dla danej 
klasy/grupy, przedmiotu i nauczyciela. Na liœcie prowadzonych zajêæ 
zobaczymy stopieñ uzupe³nienia dokumentacji (wpisywanie tematów 
i obecnoœci) dla poszczególnych nauczycieli lub klas. Modu³ 
podrêczników pozwala tworzyæ listy deklaracji na nastêpny rok.

MODU£ OCENY OPISOWEJ
I WEWNÊTRZNEGO SYSTEMU OCENIANIA

£atwy w u¿yciu dziêki gotowym bazom wyra¿eñ oceniaj¹cych, 
a jednoczeœnie najbardziej rozbudowany system oceny opisowej na 
rynku. Pozwala tworzyæ w³asne skale ocen dowolnego typu (liczby, litery, 
obrazki), dostosowuje siê do indywidualnych wymagañ szko³y.
Szczególnie polecany dla szkó³ podstawowych.

MODU£ WYDRUKÓW, ZESTAWIEÑ I ANALIZ

Mo¿liwoœæ generowania i drukowania licznych zestawieñ takich jak: 
zestawienie frekwencji dla klasy, dla ca³ej szko³y, karteczki na 
wywiadówkê, dziennik w postaci tradycyjnej, papierowej - PDF, lista zajêæ 
odwo³anych, listy dy¿urnych i zastêpstw.
Generowanie wielu ró¿nych wykresów np. najlepszych i najs³abszych 
uczniów, frekwencji w klasach, liczby wstawianych ocen itp.

MODU£ RODZICA I UCZNIA

Ka¿dy rodzic i uczeñ posiada w systemie swoje w³asne oddzielne konto. 
Rodzic mo¿e byæ przypisany do kilku uczniów. W wersji standardowej 
ka¿de konto posiada zdalny dostêp www do planu lekcji, pochwa³ i uwag, 
komunikacjê ze szko³¹ oraz œredni¹ ocen z przedmiotów. Dostêpne s¹ 
szczegó³y ocen i obecnoœci, porównania statystyczne na tle 
klasy lub szko³y oraz zdalny dostêp na telefonie.

i rankingi 

APLIKACJA MOBILNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 
(na telefon lub tablet)

Unikalne rozwi¹zanie na rynku. Aplikacja pozwala w szybki i wygodny 
sposób monitorowaæ postêpy w nauce oraz frekwencjê. Aktualny plan 
lekcji, informacje o odwo³aniu zajêæ, czy te¿ szybki dostêp do pochwa³ 
i uwag zawsze pod rêk¹. Wystarczy, aby u¿ytkownik zainstalowa³ 
aplikacjê i aktywowa³ us³ugê zdalnego dostêpu na telefonie.

APLIKACJA MOBILNA DLA NAUCZYCIELI
(na telefon lub tablet)

Autorskie rozwi¹zanie, zg³oszone w Urzêdzie Patentowym umo¿liwia 
wprowadzanie danych nawet bez internetu (tematy, obecnoœci, oceny) za 
pomoc¹ mobilnych, niedrogich urz¹dzeñ (dedykowanych terminali 
MobiReg, dowolnego tabletu lub telefonu z systemem Android). 
Szybkoœæ i wygoda prowadzenia dokumentacji na lekcji.

MODU£ ŒWIADECTW

Drukowanie œwiadectw za poœrednictwem strony www oraz zintegrowanie 
modu³u z e-dziennikiem pozwala wygodnie i szybko generowaæ 
œwiadectwa dla ka¿dego ucznia. Po ustaleniu przedmiotów z jakich maj¹ 
byæ pobierane oceny, system automatycznie uzupe³ni wszystkie 
niezbêdne pola. Oszczêdnoœæ czasu jest jeszcze wiêksza, poniewa¿ 
system uzupe³ni równie¿ pola z danymi uczniów.

MODU£ ARKUSZY OCEN

Wystarczy skonfigurowaæ jakie dane powinny byæ pobierane 
w odpowiednie pola arkusza ocen (mo¿e to zrobiæ administrator od razu 
dla ca³ej szko³y). Nastêpnie, nauczyciele mog¹ przyst¹piæ do 
ewentualnej edycji tych danych i wydruku arkusza.
Wszystko dzieje siê za pomoc¹ przegl¹darki internetowej, bez potrzeby 
instalowania dodatkowego oprogramowania. 

MODU£ IMPORTU I EKSPORTU DANYCH

System pozwala zaimportowaæ dane uczniów z plików zewnêtrznych 
zarówno w formacie .SOU (czêsto stosowanym w innych aplikacjach), 
jak równie¿ z plików programu Excel. Dane mo¿na te¿ eksportowaæ do 
innych zewnêtrznych programów w postaci .SOU lub .XML
Istnieje mo¿liwoœæ importu danych (uczniów, planów lekcji) 
z programów firmy Vulcan.

MODU£ ZARZ¥DZANIA DANYMI UCZNIÓW
I STRUKTUR¥ SZKO£Y

Jeden z najbardziej elastycznych i wygodnych mechanizmów tworzenia 
i zarz¹dzania struktur¹ szko³y oparty o dowoln¹ strukturê drzewiast¹. 
Dodawanie grup i podgrup na dowolnym poziomie (zespo³u szkó³, 
szko³y, poziomu, klasy, grupy) zajmuje kilka sekund. Równie¿ 
dopisywanie i skreœlanie uczniów jest bardzo intuicyjne i wygodne.

MODU£ WYDRUKÓW I ZESTAWIEÑ*

*Modu³ dostêpny w roku szkolnym 2013/2014r.
Pozwala drukowaæ najbardziej niezbêdne zestawienia i zaœwiadczenia 
takie jak:  wydruki oraz rejestr legitymacji szkolnych,, wydruki listy 
obecnoœci na wycieczkach, potwierdzeñ spe³niania obowi¹zku 
szkolnego i nauki, list uczniowskich, zestawieñ i raportów (np.: 
uczniowie wg rocznika i p³ci, adresu)

BAZA PODRÊCZNIKÓW

Baza kilkunastu tysiêcy podrêczników i ksi¹¿ek pozwoli ka¿demu 
nauczycielowi szybko przypisaæ wykorzystywane w swojej pracy z grup¹ 
materia³y. Dodatkowo nauczyciele mog¹ w systemie dokonaæ 
deklaracji podrêczników na nastêpny rok co usprawni spe³nienie 
obowi¹zku ministerialnego. Modu³ dostêpny od czerwca 2013 r.

BAZA ROZK£ADÓW MATERIA£ÓW

Gotowe rozk³ady materia³ów ró¿nych wydawnictw pozwol¹ na szybkie 
przypisanie ich do nauczanych klas/grup. To zaœ umo¿liwi bardzo 
wygodn¹ kontrolê realizacji zaplanowanych tematów oraz przyspieszy 
wpisywanie ich podczas lekcji (wystarczy klikn¹æ w interesuj¹ce nas 
zagadnienie z listy danego rozk³adu materia³u). Rozk³ady mog¹ byæ te¿ 
tworzone przez samych nauczycieli i udostêpniane ca³ej spo³ecznoœci.

BAZA OCENY OPISOWEJ

Dziêki naszym U¿ytkownikom uda³o siê opracowaæ gotow¹, 
rozbudowan¹ bazê wyra¿eñ oceniaj¹cych dla ka¿dego poziomu 
nauczania (klasy 1-3), a tak¿e bazê oceny opisowej z zachowania.
System pozwala wybraæ, dopasowaæ z bazy interesuj¹ce nas wyra¿enia 
dla ka¿dego ucznia. Wyra¿enia oceniaj¹ce powi¹zane s¹ z punktami 
i skal¹ ocen, co pozwala automatycznie przeliczaæ oceny na liczby.

SEKRETARIAT - ONLINE

E-REPOZYTORIUM

E-TESTY

TESTY NA PILOTY - TESTICO

System Testico posiada kilkaset szkó³ w ca³ej Polsce. Jest to 
rozwi¹zanie stworzone do szybkiej weryfikacji wiedzy za pomoc¹ 
bezprzewodowych pilotów. Ka¿dy uczeñ otrzymuje pilota i udziela 
odpowiedzi na wyœwietlane pytania. Wyniki mog¹ byæ przes³ane do e-
dziennika lub porównane ze statystycznymi wynikami udzielonymi na 
poszczególne pytania przez uczniów z ca³ej Polski.

PORTAL WERYFIKACJI WIEDZY

Portal testico-online.pl to innowacyjny system do weryfikacji wiedzy za 
pomoc¹ testów multimedialnych. Portal pozwala na tworzenie 
spo³ecznoœci uczniowskiej, a dziêki autorskim funkcjonalnoœciom 
takim jak pojedynki na wiedzê, rankingi wyników itp. stanowi jedno 
z najbardziej nowoczesnych systemów opartych o naukê i zabawê.
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DO£¥CZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

TEL. 71-71-70-065


