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Dokumentowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Przystosowano system do prowadzenia dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W związku 
z ty wprowadzono następujące zmiany w modułach Administrowanie, Dziennik i Zastępstwa.   

Moduł Administrowanie 

1. W widoku Organizacja szkoły/ Dziennik zajęć innych umożliwiono zakładanie dzienników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

2. W widoku Organizacja szkoły/ Kopia XML umożliwiono tworzenie kopii zapasowej dziennika 
w formacie XML oraz PDF. 

 

3. W widoku Konfiguracja/ Blokady dzienników umożliwiono ustawianie blokad dla dziennika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.  

Moduł Dziennik 

1. Na wstążce Dziennik zajęć innych dodano widok Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który 
udostępnia poszczególne strony dziennika.  
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2. Uwzględniono dziennik w rejestrze kontroli dziennika (Dyrektor/ Rejestr kontroli dziennika) oraz 
w rejestrze obserwacji (Dyrektor/ Rejestr obserwacji). 

3. W widoku Wydruki/ Wydruki dzienników drukowanie dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
(całego i poszczególnych stron). 

4. W zestawieniu Zrealizowane godziny przez nauczycieli w dziennikach zajęć innych uwzględniono godziny 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (Dyrektor/ Zestawienia, Nauczyciel/ Zestawienia). 

Moduł Zastępstwa 

W wykazie godzin dodatkowych nauczycieli uwzględniono zrealizowane godziny zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych (Rozliczanie godzin/ Godziny dodatkowe, karta Godziny z dzienników zajęć innych). 

Inne zmiany w module Dziennik 

Dziennik zajęć przedszkola/ Plan pracy 

1. Dodano funkcjonalność zatwierdzania miesięcznych planów pracy przez dyrektora.   

W związku z tym dyrektorowi umożliwiono przeglądanie i zatwierdzanie planów pracy wszystkich 
nauczycieli. 

 

Natomiast nauczycielom umożliwiono wysyłanie powiadomień, że plan pracy jest gotowy do 
zatwierdzenia.  Powiadomienie wysyłane jest po kliknięciu przycisku Przekaż do zatwierdzenia. 
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Zatwierdzonych planów pracy nie można modyfikować. W szczególnych przypadkach dyrektor 
może zezwolić nauczycielowi na wprowadzenie zmian do zatwierdzonego planu pracy poprzez 
kliknięcie przycisku Możliwość zmiany. Za pomocą przycisku Brak możliwości zmiany może on 
ponownie zablokować wprowadzanie zmian.  

2. W miesięcznych planach pracy, w opisie dnia dodano pole Zadania przedszkola oraz zmieniono 
nazwę pola Realizowane obszary podstawy programowej na Osiągnięcia dziecka. 

 

Dziennik/ Wycieczki 

1. Dyrektorowi umożliwiono anulowanie zatwierdzonej wycieczki (przycisk Anuluj zatwierdzone). 

 

Operacja powoduje usunięcie informacji o wycieczce z wszystkich miejsc systemu, tj. z widoku 
bieżącej lekcji, z dzienników oddziałów, ze stron startowych opiekunów i uczestników wycieczki, z 
modułu Zastępstwa. Wycieczka po anulowaniu otrzymuje status Niezatwierdzona. 

2. Wprowadzono następujące zmiany na wydruku Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych: 

• usunięto PESEL uczestnika wycieczki, 

• dodano punkt 7 o brzmieniu: 

Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych 
środków odurzających. 
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3. Dodano wydruk Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (dodatkowe informacje). Jest to taki sam wydruk 
jak Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych, ale z numerem PESEL uczestnika wycieczki.  

 

Dziennik/ Lekcja 

Podczas dokumentowania lekcji z grupą pomniejszoną o uczestników wycieczki, na karcie Frekwencja 
dodano komunikat o uczniach przebywających na wycieczce.  

Wydruki/ Wydruki dzienników 

Dodano wydruki dziennika zajęć przedszkola (całego i poszczególnych stron). 

Moduł Sekretariat 

Kartoteki i księgi/ Księga ewidencji dzieci 

Zmodyfikowano wiersz przycisków zastępując niektóre przyciski przyciskiem Dla zaznaczonych z 
rozwijanym menu. 

 

Wydruki/ Korespondencja seryjna,  Wydruki/ Korespondencja seryjna przedszkola 

Dla wydruków Dane o uczniu/ Dane osobowe oraz Dane o przedszkolaku/ Dane osobowe rozbudowano listę 
pól z kategorii Dane osobowe. Dodano pola Lp. oraz Gmina dla każdego rodzaju adresu.  

Wydruki/ Wydruki list 

W oknie definiowania listy uczniów lub przedszkolaków, w kategorii Dane osobowe dodano pola Lp., 
Adres zamieszkania – Gmina, Adres zameldowania – Gmina, Adres korespondencji – Gmina.   
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Dane/ Nabory (format SOU) 

Umożliwiono eksport danych przedszkolaków w formacie SOU. 

Kartoteka ucznia/ przedszkolaka 

Zmieniono raport danych osobowych dostępny z karty Ochrona danych. 

 


