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Strona startowa użytkownika 

Zmieniono szatę graficzną strony startowej użytkownika. 

 

Moduł Sekretariat 

Widok Wydruki/ Korespondencja seryjna 

1. Dla wydruków Dane o uczniu/ Dane osobowe oraz Dane o uczniu/ Dane z księgi uczniów na karcie Wybór 

pól dodano nową kategorię pól Oddział. 

 

2. We wszystkich wydrukach, w których występuje jednostka składowa, na karcie Wybór pól dodano 
następujące pola w kategorii Jednostka składowa:  

 Telefon  

 Telefon komórkowy  

 Fax  

 E-mail  

 Strona WWW. 
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3. We wszystkich wydrukach, w których występuje jednostka obca, na karcie Wybór pól dodano na-
stępujące pola w kategorii Jednostka obca:  

 Telefon 

 Fax  

 E-mail  

 Strona WWW. 

4. We wszystkich wydrukach, w których występują dane osobowe ucznia, na karcie Wybór pól, 
w kategorii Dane osobowe dodano pole Miejsce urodzenia w miejscowniku. 

5. Umożliwiono przygotowanie zaświadczenia przekazania ucznia do innej szkoły przed dniem 
opuszczenia szkoły.  

Widok Wydruki/ Dane do sprawozdania SIO 

W tabeli JO1 przy wyznaczaniu liczby uczących się języka jako przedmiotu obowiązkowego uwzględ-
niono także uczących się tego języka jako przedmiotu uzupełniającego.  

Widok Dane/ Dane o oddziałach  

W raporcie Oddziały szczegóły usunięto błędy w pobieraniu informacji o uczniach powtarzających klasę 
oraz w pobieraniu informacji o wielkości miejsca zamieszkania ucznia.  

Widok Wydruki/ Wydruki list 

W oknie definiowania listy, w kategorii Księga uczniów dodano pola Specjalność i Specjalność w zawodzie. 

Widok Kartoteki i księgi/ Rejestr kandydatów 

Podczas importu danych uczniów z systemów naborowych numer telefonu kandydata zapisany 
w pliku SOU zapisywany jest w kartotece ucznia w polu Telefon komórkowy (dotychczas zapisywany był 
w polu Telefon). 

Moduły Sekretariat i Dziennik 

Widok Wydruki/ Arkusze ocen w module Sekretariat oraz widok Wydruki i zestawienia/ Arkusze ocen 

w module Dziennik 

1. Umożliwiono wykreskowywanie pustych pól na pierwszej stronie arkusza poprzez dodanie opcji 
Wykreskowanie pozycji niewykorzystanych na pierwszej stronie na karcie Parametry. Opcja ta domyślnie 
jest wyłączona.  
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2. Dostosowano do obecnych wymogów szablony wypełnianych komputerowo arkuszy ocen dla 
uczniów szkoły podstawowej (MEN-I/37b/2) oraz dla uczniów gimnazjum (MEN-I/39b/2). 

W szablonach tych uzależniono wyświetlanie wiersza przeznaczonego na wyniki sprawdzianu/ eg-
zaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki od roku szkolnego.  

I tak: 

• w szablonie MEN-I/37b/2 wiersz na wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w szkole podsta-
wowej nie pojawia się od roku 2016/2017, 

• w szablonie MEN-I/39b/2 wiersz na wyniki egzaminu gimnazjalnego nie pojawia się od roku 
2017/2018. 

W przypadku wybrania szablonu dla lat wcześniejszych – wiersz ten pojawi się.  

Kartoteka słuchacza szkoły dla dorosłych  

W kartotece słuchacza przywołanej w widoku Kartoteki i księgi/ Księga uczniów, na karcie Kariera doda-
no sekcję Zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych. 

Moduł Dziennik 

Widok Dziennik/ Lekcja 

W oknie dodawania lekcji umożliwiono odnotowanie informacji, że nauczyciel wspomagający prze-
prowadza zastępstwo. 

 

Widoki Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dyrektora oraz Wydruki i zestawienia/ Zestawienia wychowawcy  

W zestawieniu Uczniowie z końcowymi ocenami niedostatecznymi uwzględniono uczniów z oceną niedo-
stateczną z egzaminu klasyfikacyjnego.   

Moduł Zastępstwa 

W przypadku zastępstwa polegającego na złączeniu grup umożliwiono przypisanie takiej samej sali do 
każdej grupy. 


