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Nowa Witryna ucznia/ rodzica  

1. Przygotowano nową Witrynę ucznia/rodzica, dostępną również dla rodziców/opiekunów przed-
szkolaków. Witryna ta uruchamiana jest ze strony startowej za pomocą zielonego kafla Uczeń NO-

WOŚĆ: 

 

Zestaw pozycji w bocznym menu zmienia się w przypadku, gdy w Witrynie wyświetlane są dane 
przedszkolaka.  

 

Pozostawiono jeszcze dostęp do dotychczasowej Witryny ucznia i rodzica, uruchamianej ze strony 
startowej za pomocą niebieskiego kafla Uczeń.  
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W nowej Witrynie udostępniono funkcjonalność wymiany dokumentów między szkołą a rodzicami. 
Dostępna jest ona na zakładce Formularze. Na karcie Szablony formularzy pobiera się szablony udo-
stępnione przez szkołę. Na karcie Wysyłanie formularzy wysyła się wypełniony formularz do szkoły.  

 

Moduł Administrowanie 

1. W widoku Organizacja szkoły/ Kalendarz dni wolnych do kalendarza dodano dzień 12 listopada 2018 
roku jako dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym dzień ten zostanie wyróżniony w sys-
temie tak samo jak pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

 

2. W widoku Konfiguracja/ Ustawienia dziennika dodano nowy parametr Lekcje zrealizowane widoczne dla 

uczniów/rodziców.  
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Jeśli parametr ten ustawiony jest na Tak, pokazuj (ustawienie domyślne), to w Witrynie ucznia/ ro-
dzica publikowane są tematy zrealizowanych lekcji.  

 

Jeśli parametr ten ustawiony jest na Nie pokazuj, to w widoku lekcji zrealizowanych wyświetla się 
komunikat Widok lekcji zrealizowanych został wyłączony przez Administratora szkoły. 

 

Moduł Sekretariat 

W widoku Kartoteki i księgi/ Księga ewidencji dzieci umożliwiono aktualizowanie informacji o obowiązku 
dzieci sześcioletnich.  

Moduł Dziennik 

1. W widoku Dyrektor/ Rejestr zmian dodano rejestr zmian danych przedszkolaków w zakresie danych 
osobowych, orzeczeń/opinii oraz ewidencji obecności.  
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2. W widoku Dziennik zajęć przedszkola/ Plan nauczycieli przedszkola umożliwiono przypisanie do pozycji 
planu nauczyciela wspomagającego.   

 

3. W widoku Dziennik zajęć innych/ Dziennik pedagoga umożliwiono wybór dzieci z oddziałów przed-
szkolnych. 


