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Ustalanie frekwencji uczniów na lekcjach 
przez wychowawcę 

Wychowawca może na każdej porze lekcyjnej, na której odbyły się zajęcia, zweryfikować i ustalić osta-
teczne wpisy frekwencji i przynależność do grup zajęciowych uczniów swojego oddziału. Funkcjonalność 
ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy uczeń zostanie omyłkowo wciągnięty do składu kilku grup na 
jednej porze lekcyjnej lub nie zostanie wciągnięty do składu żadnej grupy.   

Przypadki wpisania ucznia na różne lekcje na tej samej porze lekcyjnej wykazywane są w zestawieniu 
Wpisy frekwencyjne jednego ucznia na kilku lekcjach jednocześnie.  

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako wychowawca i uruchom moduł Dziennik. 

2. Przygotuj zestawienie Wpisy frekwencyjne jednego ucznia na kilku lekcjach jednocześnie za wybrany 
miesiąc. 

 Przejdź do widoku Wychowawca/ Zestawienia. 

 W drzewie danych rozwiń gałąź Kontrola i kliknij nazwę zestawienia. 

 Ustaw parametry wydruku i kliknij przycisk Pobierz PDF lub Pobierz XLS. 

 

 Poczekaj, aż dokument zostanie wygenerowany, otwórz go i obejrzyj. 

 

 

3. Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału, w drzewie danych wybierz oddział, a następnie – w 
panelu z zakładkami stron dziennika – zakładkę Frekwencja.  

4. Wyświetl tabelę frekwencji dla tygodnia, w którym wystąpiły wpisy wymagające wyjaśnienia. 

UONET+ 
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5. W tabeli frekwencji odszukaj kolumnę z wpisami do sprawdzenia i kliknij dwukrotnie jej nagłówek 
(numer lekcji).  

 

Wyświetli się okno Ustal frekwencje, w którym prezentowana jest przynależność uczniów do grup 
zajęciowych na edytowanej porze lekcyjnej (wynikających z podziału oddziału na grupy lub dodania 
wybranych uczniów do składu grup w innych oddziałach). W kolumnie Wpis [1] wyświetla się ostatni 
wprowadzony wpis frekwencyjny ucznia. Następne kolumny dotyczą poszczególnych grup zajęcio-
wych. Uczeń należał do grupy na edytowanej porze lekcyjnej, jeśli w kolumnie tej grupy posiada wpis 
frekwencyjny. W nagłówku kolumny grupy wyświetla się:  

- nazwa zajęć – w przypadku grup wynikających z podziału oddziału [2],  

- wpis Brak opisu grupy lekcyjnej – w przypadku grup powstałych poprzez dodanie wybranych 
uczniów do składu grup w innych oddziałach [3]. 

 

Jeśli na edytowanej porze lekcyjnej realizowane były zajęcia tylko z jedną grupą, np. z całym oddzia-
łem, to w tabeli wyświetla się kolumna Wpis oraz kolumna z nazwą tych zajęć. Jeśli uczeń należał do 
składu grupy, to w kolumnie pory lekcyjnej wyświetla się jego wpis frekwencyjny. Jeśli uczeń nie nale-
żał do składu grupy zajęciowej, to jego komórka w tej kolumnie będzie pusta.  
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6. Ustal przynależność uczniów do grup zajęciowych na edytowanej porze lekcyjnej. 

Jeśli na edytowanej porze lekcyjnej realizowane były zajęcia tylko z jedną grupą, to: 

 aby usunąć ucznia z grupy zajęciowej, usuń jego wpis frekwencji z kolumny Wpis (klawiszem Delete); 

 aby dodać ucznia do grupy zajęciowej, wprowadź do kolumny Wpis odpowiedni wpis frekwencyjny.  

Jeśli na edytowanej porze lekcyjnej realizowane były zajęcia w kilku grupach, to: 

 aby usunąć ucznia z grupy zajęciowej, dwukrotnie kliknij jego wpis frekwencyjny w kolumnie tej 
grupy; 

 aby dodać ucznia do grupy zajęciowej, dwukrotnie kliknij jego komórkę (pustą) w kolumnie tej 
grupy – w komórce tej pojawi się wpis frekwencyjny z kolumny Wpis lub znak zapytania, jeśli ko-
mórka w kolumnie Wpis była pusta. 
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Jeśli uczeń wystąpił na tej samej porze lekcyjnej w składach kilku grup, to w oknie Ustal frekwencje 
domyślnie wyświetla się wpis, który został wprowadzony jako ostatni. 
Wpisy frekwencyjne poszczególnych nauczycieli dostępne są w historii wpisów przywoływanej po-
przez dwukrotnie kliknięcie wpisu w tabeli frekwencji.  

7. Ustal wpisy frekwencji uczniów na edytowanej porze lekcyjnej. 

Aby wprowadzić/ zmienić wpis frekwencji uczniowi, zaznacz odpowiednią komórkę w kolumnie Wpis 
i kliknij przycisk z odpowiednim symbolem. Wpis ten pojawi się w również w kolumnie zajęć, w których 
uczestniczył uczeń. 

Jeśli usuniesz wpis z kolumny Wpis (klawiszem Delete), to – w przypadku gdy na danej porze lekcyjnej 
odbywały się tylko jedne zajęcia – usuniesz ucznia również ze składu grupy. W przypadku gdy na danej 
porze lekcyjnej odbywało się więcej zajęć, to w kolumnie Wpis oraz w kolumnie zajęć, w których 
uczestniczył uczeń, pojawi się znak zapytania.  

8. Po dokonaniu zmian w oknie Ustal frekwencje zapisz zmiany, klikając przycisk Zapisz. 

9. Ustal frekwencję uczniów na pozostałych lekcjach wykazanych w zestawieniach. 


