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Jak kontynuować pracę z oddziałami przedszkolnymi 

w roku szkolnym 2018/2019?  

Od roku szkolnego 2018/2019 system UONET+ posiada nową funkcjonalność dedykowaną do obsługi 
oddziałów przedszkolnych. Sposób zakładania oddziałów przedszkolnych poprzez nadawanie im pozio-
mów ujemnych lub zerowego stosowany przed rokiem 2018/2019 został zablokowany.  

Oddziały przedszkolne na rok 2018/2019 należy zatem zakładać z wykorzystaniem nowej funkcjonalności.   

Jeśli w bazie systemu istnieją oddziały przedszkolne założone wcześniej jako oddziały o ujemnym pozio-
mie, to okresy istnienia tych oddziałów utworzone na rok szkolny 2018/2019 i następne lata zostały au-
tomatycznie usunięte. Zatem w roku szkolnym 2018/2019 oddziały te w module Administrowanie zosta-
ły przeniesione do oddziałów archiwalnych i nie pojawiają się w module Sekretariat wśród oddziałów 
bieżących. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie oddziały przedszkolne należy założyć od nowa i przypisać do nich 
dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola.  

Oddziały zakłada administrator systemu w module Administrowanie, w widoku Organizacja szkoły/ Oddzia-

ły przedszkolne. Dzieci do oddziałów przypisuje sekretarka w module Sekretariat, w widoku Kartoteki i księ-

gi/ Przedszkolaki w oddziałach. 

Zakładanie oddziałów przedszkolnych 

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. 

2. Przejdź do widoku Organizacja szkoły/ Oddziały przedszkolne. 

3. W drzewie danych wybierz gałąź Oddziały przedszkolne bieżące lub Oddziały przedszkolne projektowane. 

4. Kliknij przycisk Dodaj i wypełnij wyświetlony formularz. 

UONET+  
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Przypisz oddział do jednostki składowej, wskaż rok szkolny, określ poziom wiekowy dzieci (możesz 
wybrać kilka grup wiekowych), nadaj oddziałowi symbol (maksymalnie 5 znaków) oraz nazwę (mak-
symalnie 20 znaków).  

 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

Jeśli oddział został utworzony na bieżący rok szkolny, to pojawi się w gałęzi oddziałów bieżących 
i wyświetli się jego opis.  

Jeśli oddział został utworzony na rok przyszły, to pojawi się w gałęzi oddziałów projektowanych. 

6. Przejdź na kartę Wychowawcy i dodaj wychowawcę oddziału. Kliknij przycisk Zapisz. 

 

Przypisywanie dzieci do oddziału 

Dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola, są już zarejestrowane w systemie. Należy zatem 
przypisać je do odpowiednich oddziałów. 

1. Zaloguj się do systemu jako sekretarka i uruchom moduł Sekretariat. 

2. Przejdź do widoku Kartoteki i księgi/ Przedszkolaki w oddziałach.  

3. W drzewie danych ustaw rok szkolny 2018/2019 i wybierz oddział przedszkolny. 

4. Kliknij przycisk Przypisz i w wyświetlonym oknie ustaw rok urodzenia dzieci, które chcesz przypisać do 
oddziału. W polu Data przyjęcia ustaw właściwą datę (1 września 2018 r.) i kliknij przycisk Dalej. 
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W kolejnym oknie wyświetli się lista dzieci urodzonych we wskazanym roku (po lewej stronie). 

 

5. Dzieci, które chcesz przypisać do wskazanego oddziału, przenieś z listy po lewej stronie na listę po 
prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. 
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Dzieci pojawią się oddziale przedszkolnym. 

 

6. Obejrzyj kartoteki tych dzieci.  

Zwróć uwagę, że na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały wpis dotyczący przynależności dziecka do 
oddziału o ujemnym poziomie zostanie zamknięty z dniem 31 sierpnia 2018 i pojawi się nowy wpis 
dotyczący przynależności dziecka do oddziału przedszkolnego od 1 września 2018 r.  

Pojawią się także odpowiednie wpisy w nowych sekcjach Oddziały przedszkolne oraz Księga przedszkolaka.  
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