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Moduł Sekretariat 

1. Na wstążce zmieniono nazwę karty Wymiana danych na Dane. 

2. Na wstążce  Dane dodano nowe widoki:  

 Dane ucznia/dziecka 

 Orzeczenia i opinie 

 Dane własne 

 Dane o oddziałach 

 Zmiana przydziału ucznia 

 Uczniowie poza szkołą. 

 

W widokach tych tworzone są różne zestawienia w Excelu. Dla każdego zestawienia za pomocą 
filtrów można zdefiniować zakres danych.  

 

Dodatkowo w widokach Dane ucznia/dziecka oraz Orzeczenia i Opinie można zdefiniować układ ze-
stawienia lub skorzystać z gotowych szablonów. 
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3. Na wydruku księgi uczniów (Wydruki/ Księga uczniów) poprawiono prezentację daty ukończenia 
szkoły przez absolwenta. 

4. Usunięto błąd, który powodował, że podczas przypisywania kandydatów do oddziałów w widoku 
Kartoteki i księgi/ Rejestr kandydatów numer KU nie pojawiał się w kartotece ucznia na karcie Miejsce 

w szkole, w sekcji Oddziały (pojawiał się tylko w sekcji Księga uczniów). 

Strona startowa sekretarza szkoły  

Rozszerzono listę rozbieżności wykazywanych na kaflu Niezgodności o przypadek nieuzupełnionego 
numeru KU w kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały. 

Moduł Dziennik 

W zestawieniu Oceny – dane źródłowe poprawiono prezentację ocen przewidywanych wprowadzonych 
jako 3/4, 4/5 itp. 

Zestawienie dostępne jest w widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora oraz Wydruki i zesta-

wienia/ Zestawienia wychowawcy, w gałęzi Dane. 

Inne 

Umożliwiono dostarczanie powiadomienia na adres e-mail o wysłanej wiadomości, w przypadku gdy 
wiadomość ta nie zawiera tematu.  
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Zmiany dostępne tylko dla szkół dla dorosłych 

Kartoteka słuchacza 

Na karcie Kariera dodano sekcję Zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych, w której można 
wprowadzić wpis informujący o zwolnieniu słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych. In-
formacja ta przenosi się do arkusza ocen słuchacza. 

 

W polach Rodzaj świadectwa oraz Data wydania świadectwa należy wprowadzić odpowiednio rodzaj 
świadectwa będącego podstawą zwolnienia oraz datę jego wydania. Wpisy z tych pól przenoszą 
się do arkusza ocen, jako dopisek do oceny zwolniony/zwolniona. 

Zmiany dostępne tylko dla szkół artystycznych 

Dyplom ukończenia szkoły artystycznej 

Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia przygotowanie i drukowanie dyplomów ukończenia 
wybranych szkół artystycznych.  

W związku z tym wprowadzono następujące zmiany: 

1. W module Sekretariat, na wstążce Wydruki dodano widok Dyplomy. 

 

2. W module Dziennik, na wstążce Wydruki i zestawienia dodano widok Dyplomy. 
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3. W modułach Sekretariat i Dziennik dodano następujące szablony dyplomów ukończenia szkoły 
artystycznej:  

ART/40 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

ART/40/w jw. z wyróżnieniem 

ART/41 dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia 

ART/41/w jw. z wyróżnieniem 

ART/42 dla uczniów: 
1) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 
2) liceum plastycznego 

ART/42/w jw. z wyróżnieniem 

ART/43 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej 

ART/43/w jw. z wyróżnieniem 

4. W module Dziennik, w dziennikach oddziałów na ostatnim poziomie dodano stronę Egzamin dy-

plomowy, w której wprowadza się wyniki egzaminu dyplomowego (z części praktycznej i teore-
tycznej). 

5. W kartotekach uczniów dodano zakładkę Egzamin dyplomowy, w której prezentowane są wyniki 
egzaminu dyplomowego oraz można wprowadzić wyniki egzaminu poprawkowego.  

 

Moduł Dziennik 

1. W dzienniku oddziału, na stronie Oceny śródroczne i roczne, w przypadku zajęć edukacyjnych arty-
stycznych niepodlegających ocenie, umożliwiono wprowadzenie wpisu zrealizowany lub zrealizowana. 

2. W dzienniku oddziału, na stronie Uczniowie i przedmioty dla szkół artystycznych: 

 sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia  

 sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia  

 czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia  
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dodano adnotację o realizacji zajęć w ramach modułów. 

 

Moduły Sekretariat i Dziennik 

1. Umożliwiono przeniesienie informacji o realizacji zajęć w ramach modułów do arkuszy ocen przy-
gotowywanych w oparciu o szablony ART/81 i ART/85.   

2. W arkuszach ocen ART/80, ART/81, ART/82, ART/83, ART/84, ART/85 uwzględniono nowe decyzje 
o promocji: 

 uzyskał zgodę na powtarzanie klasy, 

 dopuszczony do dyplomu. 

3. Dodano następujące szablony świadectw promocyjnych szkół artystycznych:  

ART/5a dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy uzyskali 
pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ogólnokształcących (z grafiką PRK I) 

ART/5a/w jw. z wyróżnieniem 

ART/5b dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie uzy-
skali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych ogólnokształcących 

4. Dodano szablon arkusza ocen ART/82 uwzględniający zmiany obowiązujące od roku szkolnego 
2016/2017. Szablon ten nazwano ART/82 od roku 2016/2017.  


