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Moduł Administrowanie 

W widoku Konfiguracja/ Blokady dzienników dodano sekcje Dziennik zajęć, Dziennik świetlicy, Dziennik peda-

goga, w których ustawia się blokady dzienników w zakresie dodawania/ modyfikowania danych we 
wcześniejszych latach szkolnych. Dodatkowo w dziennikach zajęć i świetlicy można ustawić blokadę 
modyfikacji wybranych danych w bieżącym roku szkolnym. 

 

Informacja o ustawieniu w dzienniku blokady dla bieżącego roku szkolnego pojawia się na stronie 
startowej użytkownika, na kaflu Blokady dzienników. 
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Moduł Sekretariat 

Kartoteki i księgi 

1. W oknie przywoływanym za pomocą przycisku Wyszukaj ucznia dodano dwa nowe konteksty wy-
szukiwania uczniów w jednostkach posiadających oddziały przedszkolne: Przedszkolaki w oddziałach 
i Lista przedszkolaków.  

 

2. W kartotece przedszkolaka, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Obowiązek (KED) umożliwiono usta-
wienie poziomu zerowego we wpisach o spełnianiu obowiązku.  

 

Rejestry 

1. W widokach Rejestr dokumentów i Rejestr wypadków uwzględniono pobieranie danych przedszkola-
ków, jeśli w jednostce występują oddziały przedszkolne. 

2. W widoku Rejestr zmian dodano: 

• dla jednostek, które prowadzą KED – rejestr zmian danych osobowych dzieci/młodzieży wpi-
sanych do KED (karta Dzieci/ młodzież).  
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• dla jednostek, które posiadają oddziały przedszkolne – rejestr zmian przedszkolaków w zakre-
sie danych osobowych oraz orzeczeń/opinii (karta Dane przedszkolaków)  

 

Wydruki 

1. Na wstążce Wydruki dodano widok Korespondencja seryjna przedszkola. 

W widoku tym można drukować różne dokumenty dla wskazanej grupy dzieci na podstawie załą-
czonych szablonów. Użytkownik może również tworzyć własne szablony dokumentów. 
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2. W widoku Korespondencja seryjna dodano szablony następujących dokumentów: 

• dla szkół obwodowych: 

 Upomnienie 

 Umorzenie kosztów upomnienia  

 Wniosek o wszczęcie egzekucji  

 Skierowanie grzywny do egzekucji 

 Tytuł wykonawczy 

• dla szkół ponadpodstawowych: 

 Nierealizowanie obowiązku nauki 

Szablony te dostępne są z gałęzi Obowiązek postępowanie administracyjne. 

 

3. W widoku Wydruki list umożliwiono przygotowywanie list przedszkolaków oraz w listach oddziałów 
uwzględniono oddziały przedszkolne.  

 

Dane 

W widokach Dane ucznia/dziecka, Orzeczenia i opinie, Dane własne, Dane o oddziałach, Zmiana przydziału 

uczniów oraz Uczniowie poza szkołą uwzględniono pobieranie danych przedszkolaków, jeśli w jednostce 
występują oddziały przedszkolne.  
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Wymiana dokumentów między szkołą a rodzicami 

Przygotowano moduł Sekretariat do wymiany dokumentów między szkołą a rodzicami. W związku 
z tym: 

1. W widokach Wydruki/ Korespondencja seryjna i Wydruki/ Korespondencja seryjna przedszkola, w drzewie 
danych dodano gałąź Formularze udostępniane Rodzicom/Opiekunom.  

 

Po wybraniu tej gałęzi możliwe będzie wskazanie szablonów dokumentów, które mają być udo-
stępnione rodzicom. 

Szablony wybiera się spośród istniejących szablonów korespondencji seryjnej.  

2. Na wstążce Organizacja szkoły dodano widok Skrzynka odbiorcza.  

 

W widoku tym będą pojawiały się dokumenty przesłane przez rodziców poprzez Witrynę ucznia 
i rodzica.  

W Witrynie ucznia i rodzica funkcjonalność wymiany dokumentów zostanie udostępniona w na-
stępnej aktualizacji systemu UONET+.  

Pozostałe zmiany w module Sekretariat 

1. Poprawiono wyświetlane danych w arkuszu ocen MEN-I/52/2. 

2. W raporcie Dane do sprawozdania SIO, które nie zostaną uwzględnione poprawiono wyświetlanie da-
nych dotyczących absolwentów.  

3. W zestawieniach generowanych w widoku Dane/ Orzeczenia i opinie poprawiono wyświetlanie 
orzeczeń i opinii ucznia, w przypadku gdy ma on kilka różnych wpisów.   

Moduł Dziennik 

1. Przebudowano wstążkę aplikacji.  

Teraz wstążka składa się z kart Dziennik, Dziennik zajęć innych, Dziennik zajęć przedszkola, Dyrektor, Na-

uczyciel, Wychowawca, Wydruki oraz Pomoc.  
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Na kartach Dyrektor, Nauczyciel oraz Wychowawca umieszczono widoki dedykowane odpowiednio 
dla dyrektora, nauczyciela i wychowawcy.  

 

 

 

2. W widoku Nauczyciel/ Schemat oceniania opisowego, w bibliotece internetowej udostępniono przy-
kładowy schemat oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Schemat dostępny jest z gałęzi Oddziały przedszkolne/ Ocena gotowości.  

 

3. W widokach Dziennik zajęć innych/ Dziennik zajęć i Dziennik zajęć innych/ Dziennik świetlicy umożliwio-
no wybór dzieci z oddziałów przedszkolnych.  

4. Na wstążce Dziennik zajęć przedszkola udostępniono kolejne funkcjonalności związane z dokumen-
towaniem zajęć w oddziałach przedszkolnych. 

• W widoku Plan pracy umożliwiono gromadzenie stosowanych w jednostce planów pracy. Uła-
twią one tworzenie dziennych zapisów w dziennikach oddziałów przedszkolnych. 

Udostępniono również bibliotekę internetową planów pracy, w której publikowane będą pla-
ny pracy różnych wydawnictw.  

Wkrótce w bibliotece internetowej zostaną opublikowane plany pracy wydawnictwa Nowa Era. 

Umożliwiono również ręczne wprowadzanie planów pracy wydawnictw oraz modyfikowanie 
planów pracy pobranych z biblioteki internetowej (przycisk Utwórz na podstawie zaznaczonego).  
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• W widoku Dziennik przedszkola, w dziennikach oddziałów przedszkolnych udostępniono funk-
cjonalności na stronach:  

 Plan pracy – na stronie tej wychowawca wybiera plany pracy wykorzystywane w oddziale 
w poszczególnych miesiącach. Plany te wybiera się spośród planów pracy nauczycieli 
przypisanych do oddziału. 

 

 Dzienny zapis pracy – na stronie tej nauczyciel dokumentuje swoją pracę z dziećmi w po-
szczególnych dniach.  
Jeśli do oddziału został przypisany plan pracy, to można z niego skorzystać opisując zajęcia.  
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• W kartotekach przedszkolaków umożliwiono wprowadzanie ocen diagnostycznych, opiso-
wych oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  

 

• W widoku Plan nauczycieli przedszkola zmieniono zakres dni wyróżnianych w planie nauczycieli. 
Teraz wyróżnianie są tylko dni ustawowo wolne od pracy (nie są wyróżniane dni wynikające z 
kalendarza roku szkolnego, np. ferie, oraz dni wolne dodane przez użytkownika). 

5. W widoku Dyrektor/ Rejestr kontroli dzienników umożliwiono rejestrowanie przeprowadzonych kon-
troli dzienników: lekcyjnych, zajęć innych, pedagoga, świetlicy i zajęć przedszkolnych.  
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Wpis o przeprowadzonej kontroli dziennika automatycznie prezentowany jest w odpowiednim 
dzienniku, na stronie Kontrola dziennika.  

6. W widoku Dyrektor/ Rejestr obserwacji umożliwiono gromadzenie informacji o przeprowadzonych 
obserwacjach zajęć prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga. 

Do formularza opisu obserwacji dodano pole Zalecenia.  

 

Informacje o przeprowadzonej obserwacji automatycznie prezentowane są w odpowiednim dzien-
niku, na stronie Obserwacje. 

7. W widoku Wydruki/ Wydruki dzienników we wszystkich dziennikach dodano wydruk strony Kontrola 

dziennika. W dzienniku pedagoga dodano również wydruk strony Obserwacje.  

Strony te są uwzględniane w wydrukach całych dzienników oraz w kopiach XML.  



 
UONET+, wersja 18.05 – opis zmian 10 

www.vulcan.edu.pl 

8. W widoku Dziennik/ Wycieczki wprowadzono następujące zmiany: 

• Zmieniono sposób prezentacji uczestników wycieczki – teraz najpierw podawane jest nazwi-
sko uczestnika.   

• Poprawiono numerację na wydruku Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.  

• Poprawiono wyświetlanie powiadomień o wycieczkach do zatwierdzenia.  

9. Poprawiono zestawienie Frekwencja na lekcjach przedmiotów (Wychowawca/ Zestawienia) – teraz do 
zestawienia nie są pobierane wpisy związane z wycieczką.  

Moduł Zastępstwa 

1. W widoku Planowanie zastępstw/ Lekcje, w planach nauczycieli dodano prezentację zajętości nau-
czycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych. 

Mimo zajęć w przedszkolu nauczyciel może być wskazany jako zastępca.  

 

Informacje o zajętości nauczycieli pobierane są z planu nauczycieli przedszkola, wprowadzanego 
w module Dziennik, w widoku Dziennik zajęć przedszkola/ Plan nauczycieli przedszkola. 

2. W skoroszycie zawierającym Zestawienie godzin dla płac, na karcie Dane dodano kolumny: Imię, Na-

zwisko, PESEL (za kolumną Nauczyciel). 

Strona startowa 

Dodano kafelek Samorząd szkolny prezentujący skład samorządu. 


