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ZADANIA WYCHOWAWCY

• Każdorazowo, gdy zmieni się skład klasy modyfikować listę uczniów, skreślając ucznia bądź 
dopisując do listy;

• Sprawdzić dane zamieszkania/zameldowania ucznia a ewentualne niezgodności poprawić 
(każdorazowo gdy do klasy zostanie dopisany uczeń); 

• Wpisać informacje o Radzie Rodziców i Samorządzie klasowym (jednorazowo lub przy każdej 
zmianie);

• Dodać przedmioty: WDŻ i godz. z wychowawczą i przypisać do nich nauczycieli (p. M. K………… 
i siebie). W zakładce „Uczniowie i przedmioty” dla tych przedmiotów należy ustawić „Strona 
w dzienniku”;

• W planie lekcji dostosować nazewnictwo grup do potrzeb swojej klasy. Jeśli w planie lekcji 
będzie wpisana np. grupę „Geo_r1”, to dokładnie do tej grupy przypisać uczniów 
uczestniczących w tych zajęciach z danym nauczycielem;

• Jeśli choćby jeden uczeń nie uczęszcza na religię, to w planie lekcji po dodaniu religii należy 
dodać grupę „Gr_religia” i przypisać do niej uczniów uczestniczących w religii;
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• W zakładce „Uczniowie i przedmioty” przejść do „Zmień opis przedmiotów” i dostosować 
adnotacje do przedmiotów stosowne do profilu klasy, rozszerzeń i przedmiotów 
uzupełniających oraz poziomu języka obcego;

• Zlikwidować błędne wpisy frekwencji. Pierwszy sposób to: w zakładce „Frekwencja”, „Zmień 
frekwencję” i „Delete” z klawiatury usuwa błędny wpis. Drugi sposób to kliknięcie dwukrotne 
na nr lekcji w zakładce „Frekwencja” i potem dwukrotnym kliknięciu na błędnym wpisie 
frekwencji.

• W przypadku gdy klasa jest na wycieczce, kinie, ognisku, początek czy zakończenie roku itp., 
wtedy nauczyciel rejestruje „Inne zajęcia” na swoich godzinach i wstawia „ ∙ ” (chyba, że kogoś 
nie ma cały dzień to „ – ” lub „ U ”. Potem wychowawca koryguje frekwencję.

• W dzień/dni wolne od zajęć dydaktycznych wychowawca kasuje plan lekcji (ferie, święta: 11 
listopada, 1, 2 i 3 maja, Boże Ciało, 5 i 6 styczeń itp.)



ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA UCZNIA



DODATKOWE INFORMACJE O KLASIE



GRUPA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W RELIGII



SKREŚLANIE, DOPISYWANIE UCZNIA DO ODDZIAŁU



PLAN ODDZIAŁU



PRZYPISANIE UCZNIÓW DO GRUP



UCZNIOWIE I PRZEDMIOTY



ZMIANA BŁĘDNEGO WPISU FREKWENCJI



ZADANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

• Systematycznie wpisywać tematy lekcji i frekwencję. Nie powinno się modyfikować listy 
uczniów. Gdy lista nie jest właściwa zgłosić to do wychowawcy. Nauczyciel standardowo 
rejestrując lekcję powinien mieć przypisanych do niej odpowiednich uczniów;

• Jeśli uczeń jest zwolniony do domu, to nauczyciel wpisuje mu „–” a wychowawca usprawiedliwia 
albo nie. Każdorazowo po tygodniu wychowawca powinien nieobecności zamieniać na „U”, „N” 
lub „ZS”.  W dzienniku nie powinno być kresek, gdyż to oznacza brak „interwencji” wychowawcy;

• Wpisy „ZS” we frekwencji powinny być bardzo sporadyczne. Dotyczy to wyłącznie uczniów 
zwolnionych z lekcji dla celów szkolnych. W niektórych dziennikach tych wpisów jest bardzo 
dużo;

• Wpisy do dziennika za nieobecność nauczyciel nieobecny wykonuje tylko wtedy, gdy klasa ma iść 
do domu lub przychodzić później – czyli klasa nie ma lekcji. Wtedy nauczyciel nieobecny
uzupełnia wpisy rejestrując inne zajęcia, „zgadzając się” w następnym kroku na dodanie uczniów 
i wpisując im „BL” lub B z klawiatury (wcześniej było „Z”);



ZADANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI  2

• Jeśli nieobecnego nauczyciela ktoś zastępuje, to zastępujący uzupełnia wpis w e-dzienniku. 
Nauczyciel nieobecny nic nie wpisuje! Jakikolwiek wpis nauczyciela nieobecnego powoduje 
dublowanie frekwencji dla uczniów.

• Przy zastępstwie rodzaju „Złączenie grup” najpierw należy zarejestrować własną lekcję z 
własnym oddziałem/grupą, a potem dodać oddział i dokładnie wskazać klasę, oddział z którym 
ma być zastępstwo. Uwaga! Bardzo ważne jest tutaj, aby nazwa grupy była dokładnie taka jaka 
jest przypisana nieobecnemu nauczycielowi w planie lekcji tej klasy (gdy nie pewności jak 
nazywa się grupa można sprawdzić to w planie klasy w e-dzienniku).

• Przy zastępstwie płatnym nauczyciel rejestruje lekcję na swoim okienku zaznaczając, że jest to 
„zastępstwo” (tutaj również należy zwracać uwagę na nazwę grupy dla zastępstwa z grupą);

• W zakładce „Wydruki i zestawienia” jest „Kontrola” – „Braki” (widoczne z poziomu każdego 
nauczyciela) i „Wpisy frekwencyjne jednego ucznia na kilku lekcjach jednocześnie” (widoczne 
tylko z poziomu wychowawcy); 



FREKWENCJA 1



FREKWENCJA 2



BŁĘDNE WPISY LEKCJI



BŁĘDNE WPISY LEKCJI 2
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ZŁĄCZENIE GRUP



ZASTĘPSTWO ZA NB NAUCZYCIELA



ZASTĘPSTWO ZA NB NAUCZYCIELA



DODATKOWE INFORMACJE

• Program dobrze liczy średnią „ważoną” ocen (uwzględnia wagi ocen);

• Przy ocenach można dopisywać tekst, daty, różne symbole. Program automatycznie wpisuje 
to w nawiasy i nie jest to brane do oceny;

• Minus przy ocenie nic nie znaczy. Jest traktowany tak samo jak dowolny tekst przy ocenie;

• Kategorie ocen można sobie opisywać nazwami sprawdzianów, prac, kartkówek itp. Można w 
dowolny sposób zmieniać kategorie.

W związku z powyższym, proszę wszystkich nauczycieli i wychowawców 

o poprawę wszystkich wpisów i frekwencji w e-dzienniku od początku roku 

szkolnego i bieżące jego uzupełnianie.


