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Wstęp 

UONET+ to rozbudowany system, który usprawnia gromadzenie i przetwarzanie informacji o uczniach 
oraz zarządzanie administracją procesów edukacyjnych w szkole. 

Jego najważniejszą funkcjonalnością jest elektroniczny dziennik lekcyjny pozwalający prowadzić zgodnie 
z prawem pełną dokumentację przebiegu nauczania uczniów oraz udostępniać potrzebne informacje 
uczniom i rodzicom.  

System składa się z modułów: 

• Administrowanie, 

• Sekretariat, 

• Dziennik, 

• Zastępstwa, 

• Uczeń, 

• Wiadomości. 

Moduł Administrowanie pozwala na konfigurację systemu, opisanie struktury i organizacji jednostki 
sprawozdawczej oraz ewidencję pracowników szkoły.  

Moduł Sekretariat wspomaga pracę sekretarza szkoły w zakresie gromadzenia danych uczniów niezbęd-
nych do odwzorowania podstawowej dokumentacji przebiegu nauczania: ksiąg uczniów (słuchaczy), 
ksiąg ewidencji dzieci (młodzieży) podlegających obowiązkowi szkolnemu, rejestrów legitymacji i innych 
dokumentów. 

Moduł Dziennik to elektroniczny dziennik, w którym nauczyciele dokumentują swoją codzienną pracę 
dydaktyczną, a wychowawcy – prowadzą dziennik oddziału.  

Moduł Zastępstwa umożliwia planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

Moduł Uczeń udostępnia uczniom i rodzicom informacje o ocenach, frekwencji, uwagach, planie lekcji, 
terminach sprawdzianów i wycieczek itp.  

Moduł Wiadomości jest dostępny dla wszystkich użytkowników i umożliwia komunikację między nauczy-
cielami, uczniami i ich opiekunami.  

W przewodniku opisano czynności, które należy wykonać w systemie UONET+ z pustą bazą danych, aby 
przygotować i wydrukować świadectwa uczniom.  
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Pierwsze uruchomienie witryny systemu przez zarejestrowanego w bazie 

użytkownika 

Jeśli jednostka otrzymała własną witrynę UONET+ z utworzoną pustą bazą danych, to w bazie tej wpro-
wadzone są podstawowe dane jednostki (nazwa, skrót, typ) oraz adres e-mail użytkownika, który będzie 
zarządzał systemem i dodawał innych użytkowników.  

Każdy użytkownik, po zarejestrowaniu w systemie, musi przeprowadzić procedurę pierwszego urucho-
mienie systemu. Składa się ona z dwóch etapów: 

- etapu zakładania konta połączonego z tworzeniem hasła dostępu do witryny systemu, 

- etapu standardowego uruchamiania systemu połączonego z logowaniem użytkownika i prze-
kierowaniem go na jego stronę startową.  

Jako pierwszy procedurę tę przeprowadza użytkownik, którego adres e-mail został wprowadzony do 
bazy danych (domyślnie ma on przypisaną rolę administratora). Administrator w module Administrowa-
nie rejestruje pozostałych pracowników jednostki (dyrektora, sekretarkę, nauczycieli, pedagoga itp.). 
Uczniów rejestruje sekretarz szkoły w module Sekretariat, rodziców – sekretarz w module Sekretariat 
lub wychowawcy oddziałów w module Dziennik.  

Zakładanie konta i tworzenia hasła dostępu 

Jeśli zostałeś zarejestrowany w bazie systemu (w szczególności został wprowadzony Twój adres e-mail), 
wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na stronę, której adres przekazała szkole firma 
VULCAN. 

2. Na wyświetlonej głównej stronie startowej systemu UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się. 

 

3. Na stronie z oknem logowania do systemu kliknij odnośnik Załóż konto. 
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4. W oknie Tworzenie konta wpisz swój adres e-mail, zaznacz opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknij 
przycisk Wyślij wiadomość. 

 

Należy wprowadzić ten sam adres e-mail, który został wprowadzony do bazy systemu UONET+.  

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynno-
ści (np. wybierz obrazki) i kliknij przycisk Zweryfikuj.  

5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.  

 

6. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją. 

Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery. 

7. Kliknij znajdujący się w wiadomości odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje 
hasło. 
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Jeśli kliknięcie odsyłacza nie otwiera strony, skopiuj link i wklej go do pola adresu przeglądarki. 

8. W oknie Aktywacja konta, w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło, stosując 
się do podpowiadanych wymagań. Następnie zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw 

nowe hasło. 

 

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynno-
ści i kliknij przycisk Zweryfikuj.  

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji z komunikatem o zmianie hasła. 

 

9. Zamknij okno przeglądarki. 

Logowanie do systemu UONET+ 

1. Uruchom ponownie przeglądarkę stron internetowych i ponownie wejdź na stronę, której adres 
przekazała szkole firma VULCAN. 

2. Na głównej stronie startowej kliknij przycisk Zaloguj się.  

3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i utworzone hasło, a następnie kliknij przycisk Zalo-

guj się.  
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Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, zawierającą różne informacje dedykowane dla 
Ciebie. Ze strony tej możesz uruchamiać moduły, do których masz uprawnienia. Na przykład jako admi-
nistrator możesz uruchomić moduł Administrowanie, jako sekretarz szkoły – moduł Sekretariat, jako 
nauczyciel – moduł Dziennik, jako dyrektor – moduły Sekretariat i Dziennik. 

 

Strona startowa zalogowanego użytkownika 

Jeśli zapomnisz hasło, to w celu utworzenia nowego hasła skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp na 
stronie logowania do systemu (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak 
podczas zakładania konta).  

Budowa okna modułów Administrowanie, Sekretariat, Dziennik 

Okno modułu składa się ze wstążki [1], panelu roboczego [2] oraz panelu Pobieranie przygotowanych plików 
[3].  

Na wstążce znajdują się narzędzia (ikony, przyciski), za pomocą których można przełączać się pomiędzy 
widokami aplikacji lub wykonywać określone operacje.  

W panelu roboczym przegląda się lub wprowadza dane. Zakres wyświetlanych danych w panelu robo-
czym można zmieniać poprzez wybór odpowiedniej gałęzi w drzewie danych lub wybór odpowiedniej 
zakładki.  

Panel Pobieranie przygotowanych plików znajduje się z prawej strony i domyślnie jest zwinięty do pionowego 
paska. Panel ten rozwija się automatycznie, gdy w module generowane są pliki do pobrania (np. kopie 



 
UONET+. Jak wypełnić pustą bazę danych w celu przygotowania i wydrukowania świadectw? 7/47 

www.vulcan.edu.pl 

dzienników). W panelu wyświetla się również archiwum plików przygotowanych przez zalogowanego użyt-

kownika. Panel można rozwinąć w dowolnym momencie, klikając ikonę . 

 

Okno modułu Administrowanie, widok Organizacja szkoły/ Oddziały, dane podstawowe oddziału 3A 

Dane wprowadzane przez administratora w module Administrowanie 

Administrator na potrzeby świadectw musi wykonać następujące czynności: 

- wprowadzić dane jednostki: typ, nazwę i jej odmianę przez przypadki, numer, przedrostek na-
zwy szkoły artystycznej (jeśli występuje), nazwę patrona szkoły w mianowniku i dopełniaczu, 

- zarejestrować w bazie pracowników, którzy będą korzystali z systemu, 

- założyć oddziały, 

- przypisać wychowawców do oddziałów, 

- dodać brakujące przedmioty do słownika przedmiotów, 

- zdefiniować słownik rodzajów osiągnięć.  

Dane jednostki 

1. Po zalogowaniu się do systemu uruchom moduł Administrowanie, klikając przycisk Administrowanie na 
swojej stronie startowej. 

2. Na wstążce wybierz widok Organizacja szkoły/ Struktura szkoły. 

3. Ustaw właściwy typ jednostki. 
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 W drzewie danych zaznacz gałąź Jednostka sprawozdawcza. 

 Kliknij przycisk Zmień znajdujący się pod wierszem Typ. 

 W oknie Edycja danych jednostki sprawozdawczej, w polu Typ ustaw właściwą pozycję i kliknij przycisk 
Zapisz. 

 

4. Wprowadź dane podstawowe jednostki/składowej. 

 W drzewie danych zaznacz gałąź jednostki. 

 W sekcji Dane podstawowe kliknij przycisk Zmień. 

 Wypełnij formularz Edycja danych podstawowych. 

Oprócz danych wymaganych (oznaczonych gwiazdką) wprowadź: 

- odmianę nazwy jednostki przez przypadki,  

- numer jednostki,  

- przedrostek nazwy szkoły artystycznej (jeśli występuje), 

- patrona szkoły w mianowniku i w dopełniaczu.  

 

 Zapisz wprowadzone dane, klikając przycisk Zapisz.  

5. Wprowadź dane adresowe jednostki. Skorzystaj z przycisku Zmień w sekcji Dane adresowe. 
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Na potrzeby świadectw wykorzystywana jest nazwa miejscowości i województwo. Ważne jest, aby 
po wprowadzeniu nazwy miejscowości, w polu Gmina ustawić właściwą pozycję z bazy TERYT.  

6. Jeśli w jednostce występują inne składowe, to dodaj je i opisz. 

Aby dodać składową: 

 W drzewie danych wybierz gałąź Jednostka sprawozdawcza. 

 Przejdź na kartę Składowe. 

 Kliknij przycisk Dodaj, wypełnij formularz Dodawanie jednostki składowej i kliknij przycisk Zapisz.  

 

Aby wprowadzić dane adresowe składowej – wybierz składową w drzewie danych i skorzystaj z przy-
cisku Zmień w sekcji Dane adresowe. Pamiętaj, aby miejscowość powiązać z bazą TERYT. 

Składową dodajemy, jeśli dla oddziałów tej składowej będą drukowane świadectwa. 

Rejestracja pracowników, nadawanie uprawnień 

Na potrzeby świadectw wystarczy wprowadzić dane sekretarza szkoły oraz wychowawców tych oddzia-
łów, których świadectwa chcemy drukować. 

1. Przejdź do widoku Organizacja szkoły/ Pracownicy. Zwróć uwagę, że Ty znajdujesz się już na liście pra-
cowników dostępnej z gałęzi Aktywni i że masz przypisaną rolę Administrator. 
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Aby przejść do widoku swoich danych, kliknij ikonę  w wierszu z Twoimi danymi lub wybierz swo-
ją gałąź w drzewie danych. Dane możesz edytować za pomocą przycisku Zmień. 

 

Przypisując sobie dodatkowe role, uzyskasz dostęp do innych modułów systemu.  

Rola Dyrektor daje dostęp do modułów Dziennik oraz Sekretariat, ale w trybie odczytu, rola Sekretarka 
– pełny dostęp do modułu Sekretariat, rola Nauczyciel – do modułu Dziennik w zakresie wynikającym 
z przydziałów nauczyciela, rola Pedagog – do modułów Sekretariat oraz Dziennik w trybie odczytu 
(łącznie z danymi wrażliwymi), z możliwością wprowadzania danych wrażliwych w kartotece ucznia, 
na przykład specjalnych potrzeb, rola Gość – do modułu Dziennik w trybie odczytu (poza danymi 
wrażliwymi), rola Operator księgi zastępstw – do modułu Zastępstwa, a rola Kierownik świetlicy nadaje 
użytkownikowi uprawnienia do zarządzania dziennikiem świetlicy.  

2. W drzewie danych wybierz gałąź Aktywni. 

3. Kliknij przycisk Dodaj i wypełnij formularz Dodawanie pracownika.  

Po wprowadzeniu nazwiska i imienia kod pracownika zostanie wygenerowany automatycznie.  

Wprowadź adres e-mail pracownika (będzie on jego loginem i jest niezbędny do przeprowadzenia 
procedury pierwszego logowania do systemu). Sekretarce przypisz rolę Sekretarka, nauczycie-
lom/wychowawcom rolę Nauczyciel.   
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Ustawienie opcji Nie w polu Aktywny spowoduje, że pracownik znajdzie się na liście pracowników nie-
aktywnych i nie będzie mógł zalogować się do systemu.  

4. Zapisz zmiany, klikając przycisk Zapisz. 

5. W drzewie danych wybierz gałąź Aktywni i dodaj następnego pracownika. 

Zakładanie oddziałów i przypisywanie wychowawców 

Dodajemy te oddziały, dla których chcemy drukować świadectwa. 

1. Przejdź do widoku Organizacja szkoły/ Oddziały i w drzewie danych zaznacz gałąź Oddziały bieżące. 

2. Kliknij przycisk Dodaj i wypełnij formularz Dodawanie oddziału.  

Oddział szkoły podstawowej, który w bieżącym roku szkolnym (tutaj: rok 2017/18) jest oddziałem 
klasy czwartej, opisz w następujący sposób: 

 W polu Jednostka składowa wskaż jednostkę składową, w której oddział istnieje. 

 W polu Rok szkolny otwarcia wprowadź rok szkolny, od którego oddział istnieje w jednostce (naj-
częściej jest rok, w którym oddział był klasą pierwszą).  

 W polu Cykl kształcenia ustaw ośmioletni cykl kształcenia oddziału (cykl kształcenia podpowiadany 
jest na podstawie typu jednostki). 

 W polu Poziom otwarcia oddziału ustaw 1. 

 W polu Końcowy poziom oddziału ustaw 8. 

Pola Poziom otwarcia oddziału oraz Końcowy poziom oddziału system wypełni automatycznie, ale podpo-
wiadane wpisy możesz zmienić. 
Na podstawie poziomu otwarcia i poziomu końcowego system wyznacza lata nauki oddziału.  

 W polu Symbol wprowadź identyfikator oddziału (maksymalnie trzyznakowy).  

 W polu Opis możesz wprowadzić dodatkowe informacje o oddziale (maksymalnie 50 znaków).  

 W sekcji Charakterystyka określ typ oddziału oraz specyfikę, jeśli występuje.  
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3. Kliknij przycisk Zapisz.  

Oddział pojawi się w drzewie danych, w gałęzi Oddziały bieżące.  

W zależności od bieżącego roku szkolnego i okresów istnienia oddziału dodawany oddział przypisy-
wany jest do jednej z gałęzi: Oddziały bieżące, Oddziały projektowane, Oddziały archiwalne. 

4. Wybierz oddział w drzewie danych i obejrzyj jego opis na karcie Dane podstawowe. Zwróć uwagę, że 
system wyznaczył okresy istnienia oddziału.  

 

Dane oddziału możesz edytować za pomocą przycisku Zmień.  

Omyłkowo dodany oddział możesz usunąć, klikając przycisk Usuń w oknie edycyjnym. 
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5. Przejdź na kartę Wychowawcy. 

6. Kliknij przycisk Dodaj i wypełnij pola w oknie Dodaj wychowawcę: 

 W polu Wychowawca wybierz z listy nauczyciela. 

 W polu Dodatkowe informacje ustaw pozycję wychowawca główny. 

 W polu Rok szkolny od ustaw bieżący rok szkolny. 

 W polu Rok szkolny do ustaw bieżący rok szkolny (lub inny). 

 

7. Kliknij przycisk Zapisz. 

Nauczyciel, który zostanie wskazany jako wychowawca główny w bieżącym roku szkolnym, pojawi 
się na świadectwie w miejscu przeznaczonym na podpis wychowawcy. 
W danym roku szkolnym do oddziału można przypisać kilku wychowawców, ale tylko jeden z nich 
powinien być główny.  

Inny sposób opisywania oddziałów kończących naukę w bieżącym roku szkolnym 

Oddziały, które kończą naukę w bieżącym roku szkolnym, możesz potraktować jako oddziały utworzone 
w bieżącym roku szkolnym. Wówczas w opisie oddziału należy wprowadzić bieżący rok szkolny jako rok 
szkolny otwarcia oddziału oraz ostatni poziom oddziału jako jego poziom otwarcia i poziom końcowy.   
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Dla tak opisanego oddziału system wyznaczy okresy istnienia obejmujące tylko bieżący rok szkolny. 

 

Dodanie brakujących pozycji do słownika Przedmioty  

Wszystkie przedmioty, które mają wystąpić na świadectwach muszą być wprowadzone do słownika 
przedmiotów. Słownik ten zawiera domyślną listę przedmiotów. Brakujące pozycje należy do tego słow-
nika dodać.  

1. Przejdź do widoku Słowniki/ Słowniki. 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Przedmioty. 

Na karcie Wykaz przedmiotów wyświetli się domyślna lista przedmiotów.  

3. Sprawdź, czy na liście tej znajdują wszystkie przedmioty, które mają pojawić się na świadectwach, 
i czy są aktywne. Nazwy przedmiotów muszą brzmieć identycznie jak w planach nauczania oddzia-
łów. 

4. Jeśli przedmiotu nie ma na liście, to dodaj go do słownika, korzystając z przycisku Dodaj. 
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Pozycje słownika można edytować za pomocą ikon . 

Domyślnych pozycji słownika Przedmioty nie można usuwać. Nie można również modyfikować nazwy 
i kodu tych pozycji. 
Przedmioty dodane przez użytkownika można modyfikować w pełnym zakresie. Można je także 
usuwać.   

 

Za pomocą przycisków  można grupować przedmioty. Na przykład – w przypadku kształcenia mo-
dułowego – można przedmiot modułowy skojarzyć z przedmiotami, które są jednostkami modułu.  

5. Przejdź na kartę Nazwy na arkuszu/świadectwie/dzienniku. Na karcie tej możesz dodatkowo ustalić 
pisownię przedmiotów na świadectwie (np. z małej czy z dużej litery). 

 

Definiowanie pozycji słownika Rodzaje osiągnięć 

Jeśli na świadectwach mają pojawić się osiągnięcia uczniów, to – aby możliwe było wprowadzenie tych 
osiągnięć – musimy zdefiniować rodzaje osiągnięć (np. olimpiada lub konkurs wiedzy, konkurs artystycz-
ny, zawody sportowe, wolontariat).  

1. W widoku Słowniki/ Słowniki wybierz w drzewie danych gałąź Rodzaje osiągnięć. 

2. Kliknij przycisk Dodaj. 
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3. W oknie Dodawanie rodzaju osiągnięcia wprowadź nazwę rodzaju osiągnięcia (np. Olimpiada lub konkursy 

wiedzy) i kliknij przycisk Zapisz. 

 

Dane wprowadzane przez sekretarza szkoły w module Sekretariat 

Sekretarz szkoły wprowadza podstawowe dane uczniów. W szczególności określa miejsce ucznia w szkole, 
tj. przypisuje do oddziału w jednostce.  

Podstawowe dane uczniów można również zaimportować do systemu z pliku SOU lub CSV. 

Rejestrowanie uczniów 

1. Jeśli administrator wprowadził do systemu Twój adres e-mail, to przeprowadź procedurę pierwszego 
logowania do systemu w celu utworzenia hasła dostępu. (Zobacz: Pierwsze uruchomienie witryny 
systemu przez zarejestrowanego w bazie użytkownika, str. 3) 

2. Po zalogowaniu się do systemu uruchom moduł Sekretariat, klikając na swojej stronie startowej 
przycisk Sekretariat.  

 

3. Przejdź do widoku Kartoteki i księgi/ Uczniowie w oddziałach. 

 

4. W drzewie danych wybierz oddział i kliknij przycisk Dodaj nową osobę.  
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5. Wypełnij formularz Dodawanie nowej osoby – oprócz wymaganych danych, oznaczonych w formularzu 
gwiazdką, wprowadź drugie imię ucznia (jeśli posiada) oraz miejsce urodzenia.  

 

W drugiej części formularza wprowadź datę przyjęcia ucznia do szkoły (domyślnie ustawiana jest da-
ta bieżąca) oraz w polu Numer w KU – numer, który powinien pojawić się na świadectwie ucznia.  

 

Data przyjęcia ucznia do oddziału nie może wykraczać poza okresy istnienia oddziału. 
Numer w księdze uczniów nadawany jest automatycznie, ale w tym przypadku należy wprowadzić 
go ręcznie.  

Dane wprowadzane w trzecim kroku można pominąć, gdyż nie są wymagane na świadectwach.  

6. Zapisz wprowadzone dane, klikając przycisk Zapisz. 
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Wyświetli się kartoteka ucznia. Wprowadzone w formularzu dane pojawią się na karcie Dane podsta-

wowe oraz Miejsce w szkole.  

 

Dodana osoba pojawi się na liście uczniów oddziału (w widoku Uczniowie w oddziałach). 

Wprowadzanie/modyfikowanie danych w kartotece ucznia 

Każdy uczeń wprowadzony do bazy ma zakładaną kartotekę, z poziomu której dostępne są wszystkie 
jego dane. Kartotekę ucznia można przywołać z widoków: 

- Kartoteki i księgi/ Uczniowie w oddziałach,  

- Kartoteki i księgi/ Księga uczniów. 

Widoki te udostępniają listy uczniów w różnych układach.  

Kartotekę ucznia można wyświetlić poprzez kliknięcie ikony  w wierszu ucznia lub wybranie ucznia w 
drzewie danych.  

 

Rysunek 1. Widok Kartoteki i księgi/ Uczniowie w oddziałach 

 

Rysunek 2. Widok Kartoteki i księgi/ Księga uczniów 
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Z poziomu modułu Sekretariat widoczne są następujące karty kartoteki ucznia: Dane podstawowe, Rodzina, 
Miejsce w szkole, Ochrona danych, Specjalne potrzeby, Dodatkowe informacje, Kariera, Rejestr dokumentów. 

Kartoteka ucznia składa się jeszcze z kart: Frekwencja, Zwolnienia i czasowe nieobecności, Oceny, Uwagi, 
Grupy, Nauczania indywidualne, które dostępne są w module Dziennik.  

Na świadectwo trafiają następujące dane z kartoteki ucznia:  

 Z karty Dane podstawowe: imiona i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia.  

 Z karty Miejsce w szkole: numer KU oraz informacja o aktualnej klasie ucznia. 

 Z karty Kariera: informacje o przeprowadzonych egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych, 
sprawdzianach wiadomości i umiejętności, osiągnięcia ucznia (ale tylko te, które zostały wskaza-
ne do prezentacji na świadectwie) oraz informacje o tym, że uczeń jest laureatem/ finalistą kon-
kursu/olimpiady przedmiotowej. 

 Z karty Specjalne potrzeby: informacje o indywidualnym traktowaniu ucznia. 

Karta Dane podstawowe  

Aby edytować dane w wybranej sekcji, kliknij przycisk Zmień – wyświetli się formularz, w którym wpro-
wadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz. 

 

Dane na karcie Dane podstawowe może również edytować wychowawca w module Dziennik. 

Karta Miejsce w szkole 

Na karcie tej można wprowadzić/ zmodyfikować numer w księdze uczniów. Należy skorzystać z przycisku 
Zmień w sekcji Księga uczniów (KU). 



 
UONET+. Jak wypełnić pustą bazę danych w celu przygotowania i wydrukowania świadectw? 20/47 

www.vulcan.edu.pl 

 

Karta Kariera 

Wpisy wprowadza się, korzystając z przycisków Dodaj, natomiast modyfikuje po kliknięciu odpowiednie-

go przycisku Zmień lub ikony .  

 

Na podstawie wpisu w sekcji Konkursy/ Olimpiady wystawiana jest uczniowi ocena celująca z przed-
miotu w arkuszu ocen i na świadectwie (bez względu na to, jaką ocenę ma on wystawioną w dzienni-
ku oddziału). 
Kartę Kariera może wypełniać również wychowawca oddziału w module Dziennik. 
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Karta Specjalne potrzeby 

Jeśli uczeń realizuje indywidualny tok lub program nauki wypełnia się sekcję Indywidualne traktowanie.  

Wpisy wprowadza się w sekcji Indywidualne traktowanie, korzystając z przycisku Dodaj, natomiast modyfi-

kuje po kliknięciu ikony . 

 

Tekst wprowadzony w polu Dodatkowe informacje pojawi się na świadectwie ucznia, w części Indywidualny 

program lub tok nauki.  

Jeśli w sekcji Orzeczenia dodamy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełno-
sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, to system zbuduje odpowiedni dla 
ucznia zestaw przedmiotów i umożliwi wprowadzenie ocen opisowych z tych przedmiotów. Oceny te 
przenoszone są do arkusza ocen i na świadectwo ucznia. 

 

Kartę Specjalne potrzeby może wypełnić także wychowawca oddziału w module Dziennik.  

Uzupełnianie danych w rejestrze miejscowości 

W module Sekretariat tworzona jest automatycznie lista miejscowości występujących w adresach 
uczniów i opiekunów, w adresach jednostki sprawozdawczej i jej składowych oraz wskazanych jako miej-
sce urodzenia ucznia. Na potrzeby arkuszy ocen i świadectw dla każdej miejscowości należy zdefiniować 
przedrostek w/we oraz wprowadzić miejscownik nazwy.  

1. Przejdź do widoku Rejestry/ Miejscowości. 
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2. Uzupełnij opisy miejscowości na karcie Odmiana nazw miejscowości. Skorzystaj z ikon . 

 

Na świadectwach pojawia się mianownik miejsca urodzenia ucznia oraz miejscownik miejscowości 
występującej w adresie szkoły (składowej).  
Odmianę nazw miejscowości może również wprowadzić wychowawca w module Dziennik. 

Import danych uczniów z pliku SOU lub CSV 

Podstawowe dane uczniów można zaimportować do systemu z pliku SOU lub CSV.  

Plik SOU z danymi uczniów można przygotować np. w programie Świadectwa Optivum, a plik CSV – 
np. w aplikacjach naborowych. 

Aby zaimportować kandydatów do systemu z pliku SOU lub CSV zapisanego na dysku komputera, wyko-
naj następujące czynności: 

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako sekretarz szkoły i uruchom moduł Sekretariat. 

2. Przejdź do widoku Kartoteki i księgi/ Rejestr kandydatów, a następnie kliknij przycisk Importuj z pliku.  

3. W oknie Import kandydatów kliknij przycisk Wybierz plik i w oknie Otwieranie odszukaj plik SOU lub CSV 
na dysku komputera, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. 

4. Po wybraniu pliku w polu Kodowanie ustaw właściwą stronę kodowania polskich znaków diakrytycz-
nych i kliknij przycisk Importuj. 

 

W przypadku pliku SOU nastąpi operacja importu danych.  
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Natomiast po wczytaniu pliku CSV wyświetli się okno Import kandydatów, w którym uzgodnij nazwy kolumn 
w UONET+ i w pliku CSV, przypisując każdej kolumnie w UONET+ odpowiednią kolumnę z pliku CSV.  

Kolumny tak samo nazwane w UONET+ i pliku CSV zostaną uzgodnione automatyczne. Pozostałym 
kolumnom zostanie przypisana pozycja Pomiń.  

Sprawdź poprawność uzgodnień automatycznych. Pozycje Pomiń zastąp właściwymi nazwami kolumn. 
Jeśli kolumna w UONET+ nie ma swojego odpowiednika w pliku CSV, to pozostaw pozycję Pomiń. 

Po uzgodnieniu nazw wszystkich kolumn kliknij przycisk Importuj. 

 

W wypadku pliku SOU operacja uzgadniania nazw kolumn nie występuje. 

5. Jeśli import danych przebiegnie poprawnie, wyświetli się komunikat, który zaakceptuj przyciskiem OK.  

 

Na stronie pojawi się lista zaimportowanych osób. Zwróć uwagę, że w sekcji Wybór kandydatów znaj-
dującej się nad listą, w polu Data importu pojawi się data i godzina wykonania operacji. 
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Wyświetlanie list kandydatów 

Domyślnie w widoku Kartoteki i księgi/ Rejestr kandydatów nie wyświetla się żadna lista kandydatów.  

Aby wyświetlić listę, w sekcji Wybór kandydatów ustaw kryteria wyboru kandydatów i kliknij przycisk Filtruj.  

Aby wyświetlić listę osób zaimportowanych z pliku, w polu Data importu ustaw datę importu tego pliku 
i kliknij przycisk Filtruj. 

Aby wyświetlić listę wszystkich kandydatów zarejestrowanych w systemie, kliknij przycisk Filtruj bez 
ustawiania kryteriów wyboru kandydatów.  

Przypisywanie kandydatów do oddziałów 

1. Wyświetl odpowiednią listę kandydatów. 

2. Zaznacz na liście osoby, które chcesz przypisać do tego samego oddziału poprzez wstawienie znacz-
ników w pierwszej kolumnie. 

3. Kliknij przycisk Dopisz do oddziału. 

4. W oknie Dopisz zaznaczonych do oddziału, w polu Oddział wybierz oddział oraz ustaw właściwą datę do-
pisania uczniów do oddziału (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca lub data początku roku 
szkolnego). 

 

5. Kliknij przycisk Dalej. 

6. Zaakceptuj komunikat o wykonaniu operacji. 

7. Sprawdź, czy uczniowie pojawili się w oddziale. 

 Przejdź do widoku Kartoteki i księgi/ Uczniowie w oddziałach. 

 W polu nad drzewem danych ustaw właściwy rok szkolny. 

 W drzewie danych wybierz oddział i sprawdź, czy uczniowie znajdują się na wyświetlonej liście.  
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Modyfikacja automatycznie nadanych uczniom numerów w księdze uczniów  

1. Wyświetl kartotekę ucznia i przejdź na kartę Miejsce w szkole. 

2. W sekcji Księga uczniów (KU) kliknij przycisk Zmień. 

3. W oknie Edycja wpisu w KU, w polu Numer w księdze wprowadź numer, który powinien pojawić się na 
świadectwie. 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

 

Nie można uczniowi nadać numeru, który już istnieje w księdze uczniów.  
Jeśli numery, które chcesz nadać uczniom, pokrywają się z numerami nadanymi automatycznie, to 
najpierw zmień numery tych uczniów na inne, na pewno nie występujące w księdze uczniów (np. 
możesz do tych numerów dopisać zera na końcu).  
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Dane wprowadzane przez wychowawcę oddziału w module Dziennik 

W module Dziennik wychowawca musi wykonać następujące czynności:  

- założyć dziennik oddziału, 

- wprowadzić do dziennika oceny z przedmiotów, które mają pojawić się na świadectwie, 

- opisać sposób prezentacji przedmiotów na świadectwach uczniów (jako przedmiot obowiąz-
kowy, dodatkowy, uzupełniający, inny), 

- przypisać do przedmiotów odpowiednie adnotacje, jeśli mają wystąpić na świadectwie ucznia.  

- ustalić wskaźnik promocji dla każdego ucznia.  

Zakładanie dziennika oddziału 

1. Jeśli administrator wprowadził do systemu Twój adres e-mail, to przeprowadź procedurę pierwszego 
logowania do systemu w celu utworzenia hasła dostępu. (Zobacz: Pierwsze uruchomienie witryny 
systemu przez zarejestrowanego w bazie użytkownika, str. 3) 

2. Po zalogowaniu się do systemu uruchom moduł Dziennik, klikając na swojej stronie startowej przy-
cisk Dziennik.  

 

3. Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału i w drzewie danych wybierz swój oddział. 

Wyświetli się strona Opis dziennika. Ponieważ oddział nie ma jeszcze założonego dziennika, na stronie 
wyświetla się odpowiedni komunikat.  

4. Kliknij przycisk Załóż dziennik. 

 

5. W oknie Tworzenie opisu dziennika kliknij przycisk Zapisz. 
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Opis dziennika jest tworzony domyślnie i nie można go zmienić.  

Po założeniu dziennika oddziału możesz wyświetlać jego strony korzystając z panelu z zakładkami.  

 

Zakładki zostały podzielone na dwie kategorie: Dane dziennika oraz Ustawienia dziennika. Klikając nazwę 
kategorii, można zwinąć/rozwinąć listę zakładek.  

6. Wyświetl stronę Uczniowie. Na stronie tej domyślnie pojawią się uczniowie przypisani do oddziału 
w module Sekretariat.  

 

Uczniowie ci występują także w drzewie danych, w gałęzi oddziału. 

Modyfikowanie listy uczniów w dzienniku 

Jeśli po założeniu dziennika do oddziału zostanie przyjęty nowy uczeń w module Sekretariat, to uczeń 
ten nie pojawi się domyślnie w dzienniku oddziału. Należy go do dziennika dodać.  

Aby dodać ucznia do dziennika: 

1. Na stronie Uczniowie kliknij przycisk Zmień listę uczniów. 

2. W oknie Edycja listy uczniów dokonaj zmian. 
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Aby dodać ucznia do dziennika, zaznacz go na liście po lewej stronie i kliknij przycisk  – uczeń 
zostanie przeniesiony na listę po prawej stronie.  

 

Jeśli ucznia nie ma na liście po lewej stronie, to wyszukaj go, wpisując początkowe litery nazwiska w 
polu Wyszukaj i klikając przycisk Pokaż.  

Aby usunąć ucznia dodanego omyłkowo do dziennika, przenieś go z listy po prawej stronie na listę 

po lewej stronie, tj. zaznacz ucznia na liście i kliknij przycisk . 

Uczniów można również przenosić dwuklikiem.  
Za pomocą przycisków ze strzałkami po prawej stronie, możesz ustawić kolejność uczniów na liście.  

3. Kliknij przycisk Zapisz. 

 

Rozbieżności między listami uczniów oddziału w modułach Sekretariat i Dziennik wykazywane są na 
stronie startowej sekretarza szkoły i wychowawcy oddziału, na kaflu Niezgodności.  
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Tworzenie listy przedmiotów w dzienniku oddziału 

Listę przedmiotów oddziału wraz z uczącymi nauczycielami definiuje się w dzienniku na stronie Przedmioty i 

nauczyciele.  

1. W dzienniku oddziału przejdź na stronę Przedmioty i nauczyciele. 

2. Kliknij przycisk Zmień listę przedmiotów i nauczycieli. 

 

3. W oknie Edycja listy przedmiotów i nauczycieli kliknij przycisk Zmiana przedmiotów. 

 

4. W oknie Zmiana przedmiotów utwórz w panelu po prawej stronie listę przedmiotów nauczanych w od-
dziale, przenosząc wybrane pozycje z listy po lewej stronie.  

Na liście przedmiotów umieść wszystkie przedmioty, które mają znaleźć się na świadectwie (czyli 
przedmioty realizowane w bieżącym roku szkolnym oraz w przypadku oddziałów kończących szkołę – 
przedmioty realizowane na niższych poziomach). 

Aby przenieść pozycję, kliknij ją dwukrotnie (lub zaznacz i kliknij przycisk ). 

Z listy po lewej stronie wybieraj przedmioty, których nazwy brzmią identycznie jak w planie naucza-
nia oddziału.  
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Jeśli na liście po lewej stronie nie ma przedmiotu, to prawdopodobnie jest on ustawiony jako nieak-
tywny w słowniku przedmiotów, dostępnym w module Administrowanie.  

5. Kliknij przycisk Zapisz w oknie Zmiana przedmiotów. 

Jeśli baza UOET+ jest wypełniana w celu wydrukowania świadectw, to nie ma potrzeby przypisywa-
nia nauczycieli do przedmiotów.  

6. W oknie Edycja listy przedmiotów i nauczycieli kliknij przycisk Zapisz. 

 

Prezentacja przedmiotów na świadectwach 

Wychowawca musi opisać w dzienniku oddziału, w jaki sposób poszczególne przedmioty mają być pre-
zentowane w arkuszach ocen i na świadectwach uczniów (jako obowiązkowe, dodatkowe, uzupełniające 
czy inne) oraz jakimi adnotacjami powinny być opatrzone. 

1. W dzienniku oddziału przejdź na stronę Uczniowie i przedmioty. 

2. Kliknij przycisk Zmień adnotacje. 

 

3. W wyświetlonym oknie wybierz odpowiedni dla oddziału zestaw adnotacji dla języków obcych i klik-
nij przycisk Zapisz.  
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Wszystkie adnotacje dotyczące języków obcych podzielone są na dwa zestawy: 
✓ adnotacje dla języków obcych według przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświa-

towe, 
✓ adnotacje dla języków obcych według przepisów wydanych na podstawie Ustawy o systemie 

oświaty. 

4. Po wybraniu właściwego zestawu adnotacji kliknij przycisk Zmień opis przedmiotów. 

 

5. Wypełnij tabelę w oknie Adnotacje i opis przedmiotów. 

Aby wprowadzić do wybranej komórki oznaczenie, zaznacz tę komórkę i w panelu po prawej stronie 
kliknij oznaczenie.  

 

Oznaczenie inny (niebieski kolor) stosujemy do przedmiotów, które mają pojawić się na świadectwie 
w sekcji Inne zajęcia. 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 
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Zobacz załącznik: Prezentacja przedmiotu na arkuszu ocen/świadectwie ucznia w zależności 
od zastosowanego oznaczenia w dzienniku, str. 44 

Wprowadzanie ocen rocznych/ końcowych do dziennika oddziału 

Teraz należy wprowadzić do dziennika wszystkie oceny klasyfikacyjne uczniów. Oceny klasyfikacyjne 
wprowadzają nauczyciele przedmiotów, ale może to zrobić również wychowawca oddziału. 

Wprowadzanie ocen z przedmiotów 

1. W dzienniku oddziału przejdź na stronę Oceny śródroczne i roczne. 

2. W polu Przedmiot wybierz przedmiot, z którego chcesz wprowadzić oceny roczne.  

3. Kliknij przycisk Zmień oceny roczne i śródroczne. 

 

4. W oknie Zmień oceny roczne wprowadź oceny klasyfikacyjne uczniów z przedmiotu (w ostatniej ko-
lumnie) i kliknij przycisk Zapisz. 
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5. Postępując analogicznie, wprowadź oceny z pozostałych przedmiotów. 

Wprowadzanie informacji o uczestniczeniu ucznia w zajęciach  

Przedmioty, które w dzienniku oddziału, na stronie Uczniowie i przedmioty zostały oznaczone niebieskim 
kolorem, na świadectwie pojawią się w części Inne zajęcia. Dla tych przedmiotów – zamiast oceny – 
wprowadza się informację o tym, że uczeń uczestniczył w takich zajęciach.  

1. W dzienniku oddziału, na stronie Oceny śródroczne i roczne wyświetl tabelę ocen przedmiotu.  

2. Kliknij przycisk Zmień oceny roczne i śródroczne. 

 

3. W oknie Zmień oceny roczne uczniom, którzy uczestniczyli w zajęciach, wprowadź w ostatniej kolumnie 
wpis u – uczestniczył.  

W zależności od płci ucznia system automatycznie dobiera prawidłową formę wpisu, tj. uczestniczył 
lub uczestniczyła.   
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4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Wprowadzanie ocen zachowania 

1. W dzienniku oddziału przejdź na stronę Oceny zachowania. 

2. Kliknij przycisk Zmień oceny. 

 

3. W oknie Edycja ocen zachowania wprowadź oceny (w ostatniej kolumnie) i kliknij przycisk Zapisz. 

 

Wprowadzanie danych uczniów do kartotek 

Po założeniu dziennika i zdefiniowaniu listy uczniów wychowawca może uzupełnić brakujące dane 
uczniów. Dane te wprowadza się w kartotekach uczniów. 

Aby wyświetlić kartotekę ucznia, należy w drzewie danych rozwinąć gałąź oddziału i wybrać ucznia. 
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Na świadectwa trafiają następujące dane z kartoteki ucznia:  

- z karty Dane podstawowe: imiona i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia,  

- z karty Kariera: informacje o osiągnięciach ucznia (ale tylko te, które zostały wskazane do pre-
zentacji na świadectwie), w przypadku uczniów klas trzecich gimnazjum – informacja o zreali-
zowanym projekcie edukacyjnym, 

 

- z karty Specjalne potrzeby: informacja o indywidualnym traktowaniu ucznia. 

Dane te wprowadza się w taki sam sposób jak w module Sekretariat.  
Zobacz: Wprowadzanie/modyfikowanie danych w kartotece ucznia, str. 18 

Ustalenie wskaźników promocji  

Wskaźnik promocji określa wynik klasyfikacji rocznej ucznia ustalony przez radę pedagogiczną, tj. infor-
muje, czy uczeń został czy nie został promowany do następnej klasy. 

1. W module Dziennik przejdź do widoku Wychowawca/ Promocja uczniów. 

2. Wybierz oddział w drzewie danych.  

Na karcie Wyniki klasyfikacji rocznej wyświetli się tabela z ocenami rocznymi uczniów oddziału. 

3. Kliknij przycisk Zmień promocję i frekwencję. 



 
UONET+. Jak wypełnić pustą bazę danych w celu przygotowania i wydrukowania świadectw? 36/47 

www.vulcan.edu.pl 

 

4. W oknie Edycja promocji i frekwencji wypełnij kolumnę Promocja ostateczna, korzystając z panelu Decyzja.  

Za pomocą przycisków  możesz kopiować wierszami wartości z kolumny Promocja proponowana do 

kolumny Promocja ostateczna. Za pomocą przycisku  możesz skopiować cała kolumnę Promocja 

proponowana do kolumny Promocja ostateczna.  

 

5. Zamknij okno zapisując zmiany.  

6. Przejdź na kartę Odmiana nazw miejscowości i sprawdź, czy miejscowości, które trafią na świadectwa 
mają wprowadzony poprawny przyimek oraz odmianę w miejscowniku.  

Jeśli trzeba, uzupełnij braki. Aby uzupełnić wpis, kliknij ikonę  w jego wierszu i w wyświetlonym 
oknie wprowadź brakujące dane. Zapisz zmiany.   

Na świadectwie pojawia się mianownik miejsca urodzenia ucznia oraz miejscownik miejscowości wy-
stępującej w adresie szkoły (składowej).  
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7. Obejrzyj arkusze ocen poszczególnych uczniów. 

Aby wyświetlić arkusz wybranego ucznia, w drzewie danych rozwiń gałąź oddziału i wybierz ucznia. 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na karcie Dane ucznia.  

Zwróć uwagę, że na karcie Dane ucznia możesz wprowadzić informację o innowacjach lub ekspery-
mentach ucznia oraz informacje o sprostowaniu świadectwa, wydaniu duplikatu świadectwa, spo-
rządzeniu odpisu arkusza ocen, dacie i przyczynie opuszczenia szkoły (po kliknięciu przycisku Zmień).  

 

Na karcie Wyniki klasyfikacji rocznej wyświetlają się oceny roczne ucznia.  
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W przypadku szkół zawodowych arkusz ucznia zawiera jeszcze kartę Zajęcia praktyczne/ Praktyka zawo-

dowa. 

Drukowanie świadectw  

Świadectwa mogą drukować wychowawcy oddziałów w module Dziennik (tylko dla swoich oddziałów) oraz 
sekretarz szkoły w module Sekretariat (dla wszystkich oddziałów).  

Wybór szablonów świadectw 

1. Zaloguj się do systemu UONET+. 

Jeśli jesteś wychowawcą oddziału, to uruchom moduł Dziennik i przejdź do widoku Wychowawca/ 

Świadectwa. 

 

Jeśli jesteś sekretarzem szkoły, to uruchom moduł Sekretariat i przejdź do widoku Wydruki/ Świadectwa. 

 

2. W drzewie danych wybierz oddział. 

Wyświetli się karta Parametry z listą uczniów oddziału. 

Sprawdź, czy w oddziale są uczniowie uprawnieni do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Infor-
macje te znajdziesz w kolumnie Świadectwo z wyróżnieniem.   
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W przypadku oddziałów szkoły podstawowej tabela zawiera kolumnę Orzeczenie, w której wykazywa-
ni są uczniowie (wpis Tak), którzy mają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z 
powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

3. Ustal, z jakich wzorów świadectw musisz skorzystać, aby wydrukować uczniom świadectwa.  

Dodawanie szablonów  

Aby dodać szablon: 

1. Kliknij zakładkę .  

2. W oknie Tworzenie szablonu zaznacz opcję Wzorcowy szablon, w polu Obowiązujące szablony ustaw pozy-
cję Bieżące, w polu Szablon świadectwa wybierz z listy właściwy szablon świadectwa.   

Lista dostępnych szablonów w polu Szablon świadectwa jest dostosowana do typu jednostki i rodzaju 
świadectwa (promocyjne lub ukończenia szkoły).   

 

3. Kliknij przycisk Zapisz. 

Jeśli szablon zostanie poprawnie dodany, to w prawym górny rogu okna pojawi się komunikat: 

 

Pojawi się również zakładka z symbolem wzoru świadectwa.  

 

4. Kliknij tę zakładkę i obejrzyj szablon świadectwa. 
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Za pomocą przycisków Strona możesz wyświetlać kolejne strony szablonu. 

Jeśli selektor Z wyróżnieniem jest aktywny, to możesz przełączać się pomiędzy szablonami świadectw 
bez wyróżnienia i z wyróżnieniem.  

W szablonie wyświetlają się dane przykładowe. 
Za pomocą przycisku Zmień szablon można edytować. Zmiany wprowadzone do szablonu pojawią się 
na świadectwach wszystkich uczniów. 

Postępując analogicznie, dodaj pozostałe szablony używane w oddziale. 

Pamiętaj, że szablony świadectw z wyróżnieniem dodaje się tylko w tych oddziałach, w których stosowa-
ne są nowe, obowiązujące od roku 2017/2018 wzory świadectw. 

 

W oddziałach, w których wykorzystywane są wzory świadectw wydane w poprzednich latach, dodajemy 
tylko szablon świadectwa bez wyróżnienia. Szablon świadectwa z wyróżnieniem system utworzy sam, na 
podstawie szablonu świadectwa bez wyróżnienia.   

 

Wprowadzenie daty wydania świadectwa 

1. Wróć na kartę Parametry.  
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2. Zaznacz na liście uczniów, którym chcesz ustawić taką samą datę wydania świadectwa, wstawiając 
znaczniki ✓ w pierwszej kolumnie. 

3. Kliknij przycisk Zmień datę grupowo. 

4. Wprowadź datę w wyświetlonym oknie i kliknij przycisk Zapisz. 

 

Oglądanie świadectw uczniów pod kątem kompletności i poprawności danych 

1. W drzewie danych rozwiń gałąź oddziału i wybierz ucznia. 

2. Przejdź na kartę z symbolem odpowiedniego wzoru świadectwa. 

3. Za pomocą przycisków Strona wyświetlaj kolejne strony świadectwa ucznia i oglądaj je, zwracając 
uwagę, czy zawierają wszystkie wymagane dane oraz czy dane te są poprawne.  

 

W widoku tym dane nie muszą precyzyjnie trafiać w pola, bo nie jest to podgląd dokumentu, który 
będzie drukowany. Jest to tylko prezentacja danych ucznia na obrazie świadectwa. 

Przygotowanie świadectw w formacie PDF 

1. W drzewie danych wybierz gałąź oddziału. 

2. Na karcie Parametry zaznacz na liście uczniów, którzy mają mieć wydrukowane świadectwa w oparciu 
o ten sam szablon. 

3. Kliknij przycisk Drukuj. 

4. W wyświetlonym oknie ustaw parametry wydruku i kliknij przycisk Drukuj. 
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Jeśli wybrany szablon „nie pasuje” do wszystkich zaznaczonych uczniów, to pole Szablon zostanie wy-
różnione czerwoną ramką. Wówczas kliknij przycisk Anuluj i zweryfikuj listę zaznaczonych uczniów. . 

5. Poczekaj, aż dokument zostanie wygenerowany i pojawi się w panelu Pobieranie przygotowanych plików. 

6. Otwórz dokument, klikając ikonę . Obejrzyj dokument.  

7. Jeśli świadectwa wyglądają poprawnie, zapisz dokument na dysku komputera, a następnie wydrukuj 
go na papierze z odpowiednim giloszem.  

Przed wydrukowaniem świadectw na papierze z giloszem zawsze należy dokładnie obejrzeć przygoto-
wane dokumenty PDF, gdyż tylko one odzwierciedlają faktyczne rozmieszczenie danych na wydruku. 

Jeśli dane na świadectwie nie są poprawnie rozmieszczone, to należy zmodyfikować szablon świadectwa. 

Modyfikowanie szablonu świadectwa 

Szablon świadectwa oddziału można modyfikować poprzez: 

- przesuwanie i zmianę rozmiaru pól tekstowych,  

- formatowanie czcionki w polach tekstowych. 

- zmianę zawartości pól tekstowych,  

- dodawanie i usuwanie pól tekstowych. 

Aby zmodyfikować szablon świadectwa przypisany do oddziału: 

1. W widoku drukowania świadectw w drzewie danych wybierz gałąź oddziału 

2. Przejdź na kartę właściwego szablonu świadectwa i kliknij Zmień. 

 



 
UONET+. Jak wypełnić pustą bazę danych w celu przygotowania i wydrukowania świadectw? 43/47 

www.vulcan.edu.pl 

3. W oknie Edycja szablonu świadectwa wybierz rodzaj świadectwa (z wyróżnieniem lub nie) oraz stronę 
świadectwa, którą chcesz modyfikować. 

4. Zapoznaj się z legendą znajdującą się w panelu po lewej stronie. Zawiera ona instrukcje, jak wykonać 
poszczególne operacje w szablonie świadectwa.  

 

5. Zmodyfikuj szablon i kliknij przycisk Zapisz.  

6. Po zmodyfikowaniu szablonu wykonaj kontrolny wydruk świadectwa ucznia, tj. wygeneruj plik PDF 
i obejrzyj go.  

Zobacz poradę:   Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami 
klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? 

 

Zobacz poradę:   Jak szybko usunąć wszystkie zmiany wprowadzone do szablonu świadectwa 
oddziału? 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/406
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/406
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/407
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/407
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Prezentacja przedmiotu na arkuszu ocen/świadectwie ucznia 

w zależności od zastosowanego oznaczenia w dzienniku 

Miejsce przedmiotu na arkuszu/ świadectwie 

Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku Prezentacja przedmiotu  
na arkuszu 

ocen/świadectwie 
Uwagi 

oznaczenie opis 

 komórka biała - przedmiot obo-
wiązkowy 

przedmiot pojawi się w gru-
pie przedmiotów obowiąz-
kowych 

oznaczenie stosowane 
do przedmiotów do-
myślnie (za wyjątkiem 
przedmiotu „zajęcia z 
wychowawcą”) 

 komórka pomarańczowa – 
przedmiot dodatkowy 

przedmiot pojawi się w części 
Dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne 

 

 komórka zielona – przedmiot 
uzupełniający 

przedmiot pojawi się w gru-
pie przedmiotów uzupełnia-
jących 

 

 w liceum profilowanym 
komórka żółta – przedmiot w 
profilu 

przedmiot pojawi się w gru-
pie przedmiotów nauczanych 
w profilu 

oznaczenie stosowane 
tylko w liceach profi-
lowanych 

AO 

komórka jasno-szara z wpisem 
AO – przedmiot występujący 
tylko w dzienniku (np. SKS) 

przedmiot nie pojawi się na 
arkuszu i świadectwie ucznia 

oznaczenie stosowane 
domyślnie do przed-
miotu „zajęcia z wy-
chowawcą” 

 komórka szara – przedmiot nie 
obowiązuje ucznia 

przedmiot nie pojawi się na 
arkuszu i świadectwie ucznia 

 

 komórka niebieska – przedmiot z 
kategorii Inne zajęcia1 

przedmiot pojawi się w części 
Inne zajęcia 

oznaczenie stosowane 
do przedmiotu wycho-
wanie do życia w rodzi-
nie oraz innych zajęć 
organizowanych przez 
szkołę 

ZS 

komórka biała z wpisem ZS – 
zajęcia sportowe  

Przedmiot pojawi się w arku-
szu i na świadectwie ucznia w 

części Obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. W miejscu prze-
znaczonym na wpisanie oce-
ny pojawi się pozioma kreska. 

oznaczenie stosowane 

w oddziałach i szko-
łach sportowych oraz 
w oddziałach i szko-
łach mistrzostwa 
sportowego 

 

                                                           
1 dotyczy tylko oddziałów realizujących nową podstawę programową obowiązującą po zmianach struktury systemu oświaty 

wprowadzonych od roku szkolnego 2017/2018 
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Adnotacje dla języków obcych wg przepisów wydanych na podstawie Ustawy o systemie oświaty 1 

Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku Prezentacja przedmiotu  
na arkuszu 

ocen/świadectwie 
Uwagi 

oznaczenie opis 

Gimnazjum 

III.0 

poziom A1 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek III.0 

w przypadku uczniów  
rozpoczynających nau-
kę języka obcego nowo-
żytnego 

III.1 

poziom A2 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek III.1 

w przypadku uczniów  
kontynuujących naukę 
języka obcego naucza-
nego w szkole podsta-
wowej 

Szkoły ponadgimnazjalne 

IV.0 

poziom A1 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek IV.0 

w przypadku uczniów 
rozpoczynających nau-
kę danego języka obce-
go nowożytnego 

IV.1p. 

poziom B1 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek IV.1p. 

w przypadku uczniów 
kontynuujących naukę 
języka obcego prowa-
dzoną w zakresie pod-
stawowym 

IV.1r. 

poziom B2 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek IV.1r. 

w przypadku uczniów 
kontynuujących naukę 
języka obcego prowa-
dzoną w zakresie roz-
szerzonym 

IV.2 
poziom C1 obok nazwy języka pojawi się 

dopisek IV.2 

w przypadku uczniów 
oddziałów dwujęzycz-
nych 

                                                           
1 dotyczy oddziałów realizujących podstawę programową obowiązującą przed wprowadzeniem zmian regulowanych ustawą 

Prawo oświatowe z 2016 roku. 
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Adnotacje dla języków obcych wg przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe 1 

Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku Prezentacja przedmiotu  
na arkuszu 

ocen/świadectwie 
Uwagi 

oznaczenie opis 

Szkoła podstawowa (klasy IV-VIII) 

II.1. 
kontynuacja z klas I-III obok nazwy języka pojawi się 

dopisek II.1. 

 

II.1.DJ 
dla oddziałów dwujęzycznych obok nazwy języka pojawi się 

dopisek II.1.DJ 

 

II.2. 
od początku w klasie VII obok nazwy języka pojawi się 

dopisek II.2. 

 

II.2.DJ 
od początku w klasie VII w oddzia-
łach dwujęzycznych 

obok nazwy języka pojawi się 

dopisek II.2.DJ 

 

Branżowa szkoła I stopnia 

III.BS1.1 
kontynuacja 1. języka ze szkoły 
podstawowej 

obok nazwy języka pojawi się 

dopisek III.BS1.1 

 

III.BS1.2 
kontynuacja 2. języka ze szkoły 
podstawowej 

obok nazwy języka pojawi się 

dopisek III.BS1.2 

 

III.BS1.0 
język obcy od początku w klasie I obok nazwy języka pojawi się 

dopisek III.BS1.0 

 

Inne adnotacje 

Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku Prezentacja przedmiotu  
na arkuszu 

ocen/świadectwie 
Uwagi 

oznaczenie opis 

zr 

w szkole ponadgimnazjalnej –
przedmioty obowiązkowe reali-
zowane przez ucznia w zakresie 
rozszerzonym 

obok nazwy przedmiotu po-

jawi się dopisek (zakres roz-

szerzony) 

 

pd 
w szkołach/oddziałach dwuję-
zycznych – język obcy, który jest 
drugim językiem nauczania  

obok nazwy języka obcego  

pojawi się dopisek poziom 

dwujęzyczny 

 

nd 
w szkołach/oddziałach dwuję-
zycznych – przedmiot nauczany 
dwujęzycznie 

obok nazwy przedmiotu  

pojawi się dopisek naucza-

ny(a) dwujęzycznie 

 

 
 

                                                           
1 dotyczy oddziałów realizujących nową podstawę programową, obowiązującą po zmianach struktury systemu oświaty wpro-

wadzonych od roku szkolnego 2017/2018 
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Sposób wypełniania pola przeznaczonego na ocenę roczną 

Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku Prezentacja przedmiotu  
na arkuszu 

ocen/świadectwie 
Uwagi 

oznaczenie opis 

AO2 wykreskowanie  pole zostanie wykreskowane  jeśli nie zastosujemy 
żadnego z tych wpisów, 
to w miejscu przezna-
czonym na ocenę rocz-
ną pojawi się ocena z 
aktualnego poziomu 

AO3 

w przypadku oddziałów na ostat-
nim poziomie – ocenę wystawio-
no w poprzednich latach 

w polu pojawi się ocena wy-
stawiona na poziomie niż-
szym niż poziom aktualny 

Oznaczenie AO3 – stosowane w przypadku oddziałów na ostatnim poziomie – można zastosować do 
opisu przedmiotów również w wypadku, gdy nie istnieją elektroniczne dzienniki z lat poprzednich (bo 
w szkole nie był jeszcze wdrożony system UONET+). Wówczas oceny wystawione na poziomie niższym 
należy wprowadzić w arkuszach ocen uczniów, w sekcji Oceny uzyskane w innych szkołach/innych oddziałach. 

Można również utworzyć dziennik oddziału na poprzedni rok szkolny. Do dziennika tego wprowadzamy 
tylko te przedmioty, których nauczanie zakończyło się na poziomach niższych niż aktualny i wystawiamy 
oceny końcowe z tych przedmiotów.  

 


