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Wersja:   18.02 
Data aktualizacji:  14.06.2018 

Drukowanie świadectw  

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wprowadzono następują-
ce zmiany w systemie UONET+ w zakresie przygotowania i drukowania świadectw:  

Moduł Dziennik – widok Dziennik/ Dziennik oddziału 

1. W dziennikach oddziałów, na stronie Uczniowie i przedmioty dodano nowe adnotacje dla języków 
obcych.  

Wszystkie adnotacje dotyczące języków obcych podzielono na dwa zestawy: 

 adnotacje dla języków obcych według przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo 
oświatowe, 

 adnotacje dla języków obcych według przepisów wydanych na podstawie Ustawy o sys-
temie oświaty. 

Wyboru zestawu adnotacji dokonuje się za pomocą przycisku Zmień adnotacje. Informacja o wy-
branym zestawie adnotacji wyświetla się nad tabelą.  

 

2. W dziennikach oddziałów, na stronie Uczniowie i przedmioty dodano dwa nowe oznaczenia przed-
miotów:  

 Kolor niebieski [inne] – oznaczenie należy stosować do przedmiotów, które w arkuszu ocen i 
na świadectwie mają pojawić się w części Inne zajęcia (np. do wychowania do życia w rodzinie 

w klasach IV i VII szkoły podstawowej). 

 ZS [zajęcia sportowe] – oznaczenie należy stosować do zajęć sportowych realizowanych w 
oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego. 
Przedmiot tak oznaczony pojawi się w arkuszu ocen i na świadectwie ucznia w części Obowiąz-

kowe zajęcia edukacyjne. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć pojawi się 
pozioma kreska. 
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3. Dla przedmiotów oznaczonych jako inne umożliwiono wprowadzenie w dzienniku oddziału na 
stronie Oceny śródroczne i roczne wpisu uczestniczył/ uczestniczyła.  

 

4. W dziennikach oddziałów klas I-III szkoły podstawowej, na stronie Oceny opisowe dodano pole na 
wpisanie oceny z zajęć oznaczonych jako inne. Ocena ta pojawia się w arkuszu ocen i na świadec-
twie w części Inne zajęcia. 

5. W kartotekach uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełno-
sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na karcie Oceny dodano pole 
na wpisanie oceny opisowej z zajęć oznaczonych jako inne. Ocena ta pojawia się w arkuszu ocen 
i na świadectwie w części Inne zajęcia. 

Moduł Dziennik – widok Wydruki i zestawienia/ Świadectwa 
Moduł Sekretariat – widok Wydruki/ Świadectwa 

1. Dodano szablony następujących nowych wzorów świadectw: 

MEN-I/1/1 
świadectwo promocyjne, dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży 

MEN-I/3/1 
świadectwo promocyjne, dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży 

MEN-I/4-w/1 
świadectwo promocyjne, dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci 
i młodzieży – z wyróżnieniem 

MEN-I/5/1 
świadectwo promocyjne, dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do 
pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży 
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MEN-I/6/1 
świadectwo promocyjne, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły 
podstawowej 

MEN-I/23/2 świadectwo promocyjne, dla uczniów branżowej szkoły I stopnia 

MEN-I/24-w/2 
świadectwo promocyjne, dla uczniów branżowej szkoły I stopnia – z wyróżnie-
niem 

MEN-I/31/2 
świadectwo promocyjne, dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy 

MEN-I/32/2 
świadectwo ukończenia szkoły, dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy 

MEN-I/33/2 świadectwo ukończenia szkoły policealnej 

2. Wszystkie dostępne w systemie szablony świadectw podzielono na dwie kategorie: bieżące, tj. 
obowiązujące w bieżącym roku szkolnym, i archiwalne.  

3. Zmieniono sposób przypisywania szablonu świadectwa do oddziału, umożliwiając dodanie do 
oddziału kilka szablonów świadectw. 

 

4. Zmieniono miejsce ustawiania parametrów drukowania świadectw – teraz parametry te ustawia 
się w oknie, które wyświetla się po kliknięciu przycisku Drukuj.  

 

Moduł Dziennik  
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Moduł Sekretariat  

5. W parametrach drukowania świadectw zmieniono domyślne ustawienie opcji drukowania imienia 
i nazwiska wychowawcy na świadectwie. Teraz domyślnie podpowiadana jest opcja niedrukowa-
nia imienia i nazwiska wychowawcy na świadectwie. 

 

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów  

Umożliwiono rodzicom/ opiekunom prawnym usprawiedliwianie nieobecności ich dzieci poprzez 
Witrynę ucznia i rodzica. Funkcjonalność domyślnie jest wyłączona. Włącza ją administrator, od-
dzielnie dla każdej jednostki.  

Funkcjonalność ta jest niedostępna dla uczniów.  

Na potrzeby usprawiedliwień wprowadzono następujące zmiany w systemie: 

Moduł Administrowanie 

Na wstążce Konfiguracja dodano widok Ustawienia usprawiedliwień, w którym dla każdej jednostki włą-
cza się funkcjonalność. 
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Moduł Uczeń – Witryna ucznia i rodzica 

Jeśli w jednostce została włączona funkcja usprawiedliwiania, to w widoku rodzica na karcie Frekwen-

cja, w tabeli pojawiają się pola wyboru, które służą do wskazania usprawiedliwianych lekcji. Wszyst-
kie lekcje w dniu można wybrać poprzez zaznaczenie pola w nagłówku dnia tygodnia. 

 

Aby usprawiedliwić zaznaczone lekcje, należy kliknąć znajdujący się pod tabelą przycisk Usprawiedliw. 
Następnie w wyświetlonym oknie należy wypełnić pole Powód i kliknąć przycisk Wyślij do wychowawcy. 

 

Usprawiedliwiane nieobecności zostaną oznaczone ikoną  jako oczekujące na decyzję wychowaw-
cy. Wychowawca może usprawiedliwienie zatwierdzić lub odrzucić. 
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Po zatwierdzeniu usprawiedliwienia przez wychowawcę, zmienia się wpis frekwencji na u – nieobec-

ność usprawiedliwiona.  

 

Jeśli usprawiedliwienie jest wystawiane z wyprzedzeniem, to po zatwierdzeniu go przez wychowawcę 

w nagłówku dnia tygodnia pojawia się ikona , która wyświetla się do dnia usprawiedliwienia, potem 
znika.  

Jeśli wychowawca odrzuci usprawiedliwienie, to ikona  zmienia się na ikonę . 

Moduł Dziennik 

Na wstążce Dziennik dodano nowy widok Usprawiedliwienia. W widoku tym, na karcie Nowe wycho-

wawca widzi usprawiedliwienia przesłane przez rodzica/ opiekuna prawnego. Każde usprawiedliwie-
nie wychowawca może zatwierdzić lub odrzucić.  

 

Usprawiedliwienie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez wychowawcę znika z karty Nowe, a pojawia 
się na karcie Pozostałe.  

 

Po zatwierdzeniu, nieobecność ucznia zostaje zastąpiona wpisem u [nieobecność usprawiedliwiona] we 

wszystkich tabelach frekwencji (w dzienniku oddziału, w kartotece ucznia i w Witrynie ucznia i rodzica).  

Inne zmiany w module Dziennik 

1. Przystosowano system do oceniania opisowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych w szkole 
podstawowej.     

Funkcjonalność jest dostępna, jeśli w oddziale są uczniowie z ważnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  
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Ocenianie ucznia odbywa się z poziomu kartoteki ucznia, na karcie Oceny. Na karcie tej wyświetla 
się odpowiedni dla ucznia zestaw przedmiotów. 

 

Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym nie wyświetlają się na stronie Oceny opisowe w dziennikach oddziałów klas 1-3.  

2. W następujących wydrukach, dostępnych w widoku Wydruki i zestawienia/ Wydruki, uwzględniono 
przedmioty realizowane przez uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektu-
alnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 

 na wydruku Dziennik/ Oceny opisowe, 

 na wydruku Dodatkowe wydruki/ Kartka oceny opisowej.  

3. Dyrektorowi umożliwiono przeglądanie i zatwierdzanie rozkładów materiału nauczania poszcze-
gólnych nauczycieli.  

W tym celu w widoku Dziennik/ Rozkłady materiału do drzewa danych dodano gałąź Rozkłady nauczy-

cieli z listą nauczycieli. Gałąź ta jest widoczna tylko dla użytkownika w roli Dyrektor. 
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4. Zmodyfikowano zestawienie Klasyfikacja, dostępne w widokach Wydruki i zestawienia/ Zestawienia 

dyrektora i Wydruki i zestawienia/ Zestawienia wychowawcy. 

Teraz w tabeli zawierającej wyniki klasyfikacji rocznej (zakładka Klasyfikacja roczna) podsumowanie 

frekwencji wykazywane jest w trzech kolumnach: dla każdego semestru oddzielnie oraz łącznie 
dla całego roku szkolnego.  

 

5. Wprowadzono następujące zmiany w zakresie obsługi wycieczek (Dziennik/ Wycieczki): 

 Zmieniono sposób prezentacji dodanych wycieczek w dziennikach oddziałów – teraz w dzien-
niku oddziału, na stronie Wycieczki pojawiają się także niezatwierdzone wycieczki oddziału. 

 Na karcie Informacje podstawowe, w polu Klasa/grupa zmieniono sposób prezentacji danych. Te-
raz dla każdego oddziału w nawiasie podawana jest liczba uczniów.  

 Dodano wydruk Lista uczestników z frekwencją. 
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6. Umożliwiano publikowanie ocen opisowych uczniów w Witrynie ucznia i rodzica oddzielnie dla 
każdego semestru (z poziomu dziennika oddziału oraz kartoteki ucznia).  

Moduł Sekretariat 

1. Na wydruku Dane z księgi uczniów (Wydruki/ Korespondencja seryjna) poprawiono prezentację ucznia, 
który w trakcie trwania roku szkolnego zostaje przeniesiony z oddziału do oddziału w ramach tej 
samej jednostki. Teraz uczeń ten w oddziale, z którego został przeniesiony, pojawia się na wydru-
ku z przekreśleniem.  

2. W wydrukach korespondencji seryjnej poprawiono prezentację danych dotyczących jednostki – 
teraz na wydruki przenoszą się dane jednostki składowej.  

Moduł Administrowanie 

W widoku Słowniki/ Słowniki do słownika przedmiotów dodano przedmiot Zajęcia kształtujące kreatywność. 


