Uczniowie Optivum NET +
Zmiany w wersji 14.03.0000
Zmiany ogólne



Zmieniono interfejs strony głównej przed logowaniem.
Dodano Archiwum w obszarze Komunikaty- użytkownik ma wykaz ostatnich 50 wydruków,
które wykonywał np.:

Moduł Administrowanie







Organizacja szkoły/wybrana jednostka/Dane podstawowe- umożliwiono odmianę nazwy
w miejscowniku.
Organizacja szkoły/ Kopia XML/ obszar Komunikaty- umożliwiono podpisanie kopii XML
plików o formacie PDF-XML oraz XML podpisem elektronicznym.

Słowniki/Przedmioty:
- poprawiono możliwość ustawienia aktywności przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna na
nieaktywna,
- poprawiono zapisywanie danych w przypadku zmiany nazwy przedmiotu.
Konfiguracja/Ustawienia dziennika:
- dodano możliwość ustawienia widoczności średniej rocznej z ocen bieżących.

- wprowadzono zmiany w blokadzie modyfikacji danych dotyczących dat wcześniejszych
i bieżącej, która powoduje zablokowanie możliwości:
- modyfikacji danych lat wcześniejszych, semestrów poprzedzających jak i aktualnego
semestru, dotyczących dat wcześniejszych lub bieżącej daty, np. :
Jeśli wpisano datę 09.05 oznacza to, że nie można zmieniać danych zapisanych z datami wcześniejszymi niż 09.05,
czyli 08.05 oraz zapisanych z datą bieżącą, czyli 09.05. Natomiast w datach po 09.05 można wpisywać
i modyfikować dane. Jeśli we wpisanej dacie blokady zawiera się zakończenie aktualnego semestru, to semestr
ten będzie zablokowany np. data 31.08.

- dodania nowych lekcji,
- modyfikacji lekcji,
- modyfikacji frekwencji,
- modyfikacji Ocen bieżących w poprzednich semestrach w zależności od wskazanej daty np.
Jeśli ustawiono datę 09.05 a bieżącym semestrem jest 2 semestr, to zablokowana jest możliwość wpisywania
ocen bieżących dla 1 semestru; można wpisywać dane w semestrze 2.

- modyfikacji Ocen opisowych w semestrach poprzedzających.
W wymienionych punktach, po wybraniu przycisku Zmień, pojawi się komunikat
informujący o niemożliwości modyfikacji danych:
Nie można edytować danych, ponieważ w Administrowaniu w Ustawieniach
dziennika ustawiono blokadę modyfikacji danych. Skontaktuj się z Dyrektorem lub
Administratorem.
- modyfikacji Ocen zachowania, Ocen śródrocznych i rocznych, Ocen z religii/etyki- tak jak
w przypadku Ocen bieżących, zablokowana jest możliwość modyfikacji danych z poprzednich
semestrów; w aktualnym semestrze można wystawiać oceny.
Moduł Sekretariat


Kartoteki i księgi/ Księga ewidencji dzieci- zmieniono sposób przypisywania ucznia/dziecka
do KED- przypisywane jest ono na podstawie daty urodzenia, numer KED nie jest nadawany.
W ramach rocznika uczniowie/dzieci wyświetlane są w układzie alfabetycznym, ze
wskazaniem liczby porządkowej. Z poziomu całej jednostki uczniowie wyświetlani są
w układzie alfabetycznym, bez liczby porządkowej. Na wydruku KED uczniowie/dzieci są
wyświetlane alfabetycznie dla danego rocznika wraz z odpowiednią liczbą porządkową.



Wydruki/Księgi/Księga uczniów- zmieniono nazwę z Nazwisko i imię ucznia na Imię (imiona) i
nazwisko w nagłówku wydruku KU.

Moduł Dziennik







Lekcja/ zakładka Frekwencja- dodano informację na temat numeru z dziennika ucznia.
Lekcja/zakładka Frekwencja/okno Zmień listę uczniów oraz zakładka Oceny- w przypadku, gdy dziennik oddziału nie został utworzony (nie ma listy uczniów) lub został
utworzony, ale nie skompletowano listy uczniów w dzienniku, to w widoku Frekwencji nie
zostanie wyświetlona lista uczniów. W momencie wybrania przycisku Zmień listę uczniów,
następnie wskazania oddziału, dla którego przeprowadzana jest lekcja, po lewej stronie okna
wyświetlona zostanie lista uczniów z Sekretariatu,
- w przypadku, gdy dziennik oddziału został utworzony i ma skompletowaną listę uczniów to
w widoku Frekwencji wyświetla się lista uczniów z dziennika. Po wybraniu przycisku Zmień
listę uczniów, następnie wskazania oddziału, dla którego przeprowadzana jest lekcja, po
prawej stronie okna będzie dostępna lista uczniów, która jest na lekcji a po lewej stronie
dodatkowo mogą się wyświetlać uczniowie znajdujący się w Sekretariacie. Uczniowie nowo
dodani a nie przypisani jeszcze do dziennika lub uczniowie, którzy nie są już w dzienniku, ale
w Sekretariacie jeszcze nie zmieniono im wpisu w dotyczącego Miejsca w szkole.
Widok listy uczniów w frekwencji ma wpływ na skład uczniów w zakładce Oceny.
Lekcja oraz Dziennik oddziału/ oceny bieżące- wpisanie samodzielnych modyfikatorów
słownikowych +, -. --, = w kolumnie ocen spowoduje, że nie zostaną one uwzględnione do
średniej. Do wyliczania średniej uwzględnia się liczbę i modyfikator, gdy są wpisane razem.

Lekcja/Frekwencja i Oceny oraz Dziennik oddziału/Frekwencja i Oceny- przy nazwisku ucznia
dodano ikonę informującą nauczyciela o wpisie znajdującym się w Kartotece
ucznia/Dodatkowe informacje/Informacje widoczne dla wszystkich nauczycieli. Po kliknięciu
na ikonę zostaną wyświetlone dodatkowe informacje.









Dziennik oddziału/Dane dziennika/ Oceny śródroczne i roczne- umożliwiono wyliczanie
średniej rocznej ze wszystkich ocen bieżących z wszystkich semestrów (jeśli administrator
ustawi odpowiedni widok).
Dziennik/Kartoteka ucznia- umożliwiono wpisanie nazwiska ucznia w przypadku nazwisk
wieloczłonowych oddzielonych spacją.
Dziennik/Rozkłady materiału/ Biblioteka internetowa, Biblioteka szkolna, Moje rozkładydodano widok szczegółowy danego rozkładu materiału w rozbiciu na pozycje rozkładu.
Wprowadzono zmiany nazw w nagłówkach tabeli: Temat na Temat/Temat dnia, Dział na
Dział/Blok tematyczny, Komentarz na Treść zajęć edukacyjnych. Zmiana została również
uwzględniona w oknie Edycji rozkładu materiału w Moich rozkładach.

Dziennik/Arkusze ocen-zmieniono na wstążce nazwę Arkusze Świadectwa na Arkusze ocen.
Dziennik/Arkusze ocen i szablony świadectw- dostępne szablony arkuszy ocen i świadectw:

Symbole szablonów (wzorców) arkuszy ocen dla poszczególnych typów szkół:


dla szkoły podstawowej:
o MENiS-I/110/2 – dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla
słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
o MEN-I/37/2 – dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla
słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
o MEN-I/37b/2 – dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
o MEN-I/38/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
o MEN-I/38b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
















dla gimnazjum:
o MEN-I/39/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy
gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej
o MEN-I/39b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
o MEN-I/40/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających do gimnazjum
o MEN-I/40b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
dla szkoły specjalnej:
o MEN-I/41/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających
do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
o MEN-I/41b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dla liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego:
o MEN-I/42/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego
i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonych w formie
stacjonarnej
o MEN-I/42b/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
dla liceum profilowanego:
o MEN-I/43/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy liceum
profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej
dla technikum i technikum uzupełniającego:
o MEN-I/44/2 dla uczniów technikum i technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz
słuchaczy technikum i technikum uzupełniającego dla dorosłych prowadzonych
w formie stacjonarnej
o MEN-I/44b/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
dla zasadniczej szkoły zawodowej:
o MEN-I/45/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy
zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
o MEN-I/45b/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
dla szkoły policealnej:
o MEN-I/46/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły
policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
o MEN-I/46b/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły
policealnej dla dorosłych

dla dorosłych:
o MEN-I/47/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
o MEN-I/47b/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły
policealnej dla dorosłych

Symbole szablonów (wzorców) świadectw dla poszczególnych typów szkół:


Szkoła podstawowa
o promocyjne







MEN-I/1/2 dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
 MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
 MEN-I/3a-w/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i
młodzieży - z wyróżnieniem
 MEN-I/4/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły
podstawowej
o ukończenia
 MEN-I/6/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla
słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych
 MEN-I/6-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla
słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych
 MEN-I/6a-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/7/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
Gimnazjum
o promocyjne
 MEN-I/9/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży
 MEN-I/9-w/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/10/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy
organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży
 MEN-I/11/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum
o ukończenia
 MEN-I/13a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla
słuchaczy gimnazjum dla dorosłych
 MEN-I/13a-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/14a/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy
organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży
 MEN-I/15a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa
o promocyjne
 MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla
młodzieży
 MEN-I/17a-w/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla
młodzieży - z wyróżnieniem
o ukończenia
 MEN-I/18/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży oraz
dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych
 MEN-I/18-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży oraz
dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych











MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
- z wyróżnieniem
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
o promocyjne
 MEN-I/19/2 dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
o ukończenia
 MEN-I/20/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Liceum ogólnokształcące
o promocyjne
 MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
 MEN-I/21a-w/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla
młodzieży - z wyróżnieniem
o ukończenia
 MEN-I/23/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla
słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 MEN-I/23-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla
słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
- z wyróżnieniem
Liceum profilowane
o promocyjne
 MEN-I/25/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży
 MEN-I/25-w/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży
- z wyróżnieniem
o ukończenia
 MEN-I/26/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży oraz dla
słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych
 MEN-I/26-w/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży
- z wyróżnieniem
Technikum
o promocyjne
 MEN-I/27/2 dla uczniów klas I – III technikum dla młodzieży
 MEN-I/27-w/2 dla uczniów klas I – III technikum dla młodzieży
- z wyróżnieniem
 MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I – III technikum dla młodzieży
 MEN-I/27a-w/2 dla uczniów klas I – III technikum dla młodzieży
- z wyróżnieniem
o ukończenia
 MEN-I/28/2 dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy
technikum dla dorosłych
 MEN-I/28-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem


















MEN-I/28a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy
technikum dla dorosłych
 MEN-I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem
Uzupełniające liceum ogólnokształcące
o promocyjne
o ukończenia
 MEN-I/30/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla
młodzieży oraz dla słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych
 MEN-I/30-w/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla
młodzieży - z wyróżnieniem
Technikum uzupełniające
o promocyjne
 MEN-I/31/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży
 MEN-I/31-w/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla
młodzieży - z wyróżnieniem
o ukończenia
 MEN-I/32/2 dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz dla
słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych
 MEN-I/32-w/2 dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży
- z wyróżnieniem
Szkoły policealna
o ukończenia
 MEN-I/33/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych
Dziennik/Arkusze ocen-W przypadku prowadzenia zajęć w formie kształcenia modułowego,
do listy przedmiotów zarówno ze słownika Przedmiotów jak i listy Przedmiotów z dziennika
pobierane są jedynie przedmioty główne. Jednostki przedmiotowe (modułowe) nie są
uwzględniane.
Wydruki i Zestawienia/Arkusze ocen, Świadectwa- zmieniono interfejs wydruków arkuszy
ocen i świadectw szkolnych.
Wydruki i zestawienia/Świadectwa- umieszczono zakładkę Szablony świadectw.
Wydruki i zestawienia/wszystkie grupy Zestawień- w polach wyboru daty podpowiadana jest
bieżąca data.

Wydruki i zestawienia/ Wydruki- uwzględniono numer kolejny tematów w wydruku Realizacji
programu nauczania w części dotyczącej Tematów.
Wydruki i zestawienia/ Zestawienia dla dyrektora, wychowawcy oraz nauczyciela- dodano
zestawienia w obszarze Kontrola:
- Liczby zrealizowanych lekcji- zestawienie pokazuje liczby lekcji zrealizowanych z
poszczególnych przedmiotów i umożliwia kontrolę realizacji planów nauczania,
- Realizacja rozkładów materiału- zestawienie pokazuje na ilu lekcjach realizowane były
poszczególne pozycje rozkładów materiału.

Wprowadzono obsługę lekcji dla oddziałów 1-3 szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika: Uczniowie Optivum NET+. Moduł Dziennik. Podręcznik
dla nauczyciela/Dokumentowanie zajęć w oddziałach I-III szkoły podstawowej
Dziennik oddziału







Dane dziennika:
- zakładka Tematy- wyszczególniono dla danego dnia Blok tematyczny oraz Temat dnia,
a także lekcje przeprowadzone w tym dniu.
- dodano zakładkę Czas realizacji, w której nauczyciel może odnotować czas realizacji w
układzie tygodniowym dla poszczególnych edukacji/przedmiotów. Dodatkowo wyświetlany
jest również czas realizacji w układzie miesięcznym z odpowiednimi podsumowaniami.
- dodano nową zakładkę Oceny opisowe, w której nauczyciel może wystawić uczniom oceny
opisowe śródroczne jak i roczne.
- dodano zakładkę Oceny zachowania, w której nauczyciel ma możliwość odnotowania ocen
cząstkowych.
Kartoteka ucznia- przystosowano zakładkę Oceny: widoku tym wyszczególniono dla danego
ucznia widok Ocen bieżących oraz widok Ocen opisowych dla danego okresu
klasyfikacyjnego.
Dziennik/Rozkłady materiału- umożliwiono nauczycielowi skorzystanie z rozkładu materiału,
na podstawie którego będzie wypełniony blok tematyczny, temat dnia oraz treść zajęć
edukacyjnych. Nauczyciel ma także możliwość ręcznego wpisania danych.

Arkusze ocen



- dostosowano widok arkusza ocen dla ucznia: na zakładce klasyfikacji rocznej przystosowano
widok do oceny opisowej.
- arkusz oddziału-w widoku klasyfikacji rocznej nie jest ustalana kolejność przedmiotów oraz
nie są wyświetlane przedmioty oceniane opisowo. W widoku klasyfikacji rocznej dla tych
oddziałów wyświetlany jest przedmiot religia i/lub etyka.
- arkusz ocen ucznia- dostosowano widok arkusza ocen do specyfiki pracy w oddziałach I-III
szkoły podstawowej.
Wydruki i zestawienia/Wydruki- dodano dostosowano wydruki stron do dziennika dla
oddziałów I-III dla dotychczas dostępnych stron. Dodano osobny wydruk-Oceny opisowe. Nie
ma możliwości wykonania wydruków, które nie dotyczą klas I-III: Zestawienie ocen za
semestr, Zestawienie ocen rocznych.

Wprowadzono obsługę lekcji dla oddziałów specjalnych
Szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika: Uczniowie Optivum NET+. Moduł Dziennik. Podręcznik
dla nauczyciela/Dokumentowanie zajęć w oddziałach specjalnych




Dziennik oddziału/Dane dziennika- dostosowano widok ocen do specyfiki pracy oddziałów
specjalnych, w których oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.
Dziennik/Arkusze ocen- dostosowano widok arkusza ocen dla uczniów oddziałów
specjalnych- na zakładce Klasyfikacja roczna i końcowa przystosowano widok do Oceny
opisowej.

Moduł Uczeń


Informacje o uczniu/Oceny- przystosowano zakładkę Oceny dla oddziałów I-III szkoły
podstawowej oraz dla oddziałów specjalnych- wyszczególniono dla danego okresu
klasyfikacyjnego Oceny cząstkowe oraz Oceny opisowe.



Organizacja zajęć/Lekcje zrealizowane- przystosowano zakładkę Lekcji zrealizowanych dla
oddziałów I-III szkoły podstawowej- wyszczególniono dla danego dnia Blok tematyczny oraz
Temat dnia, a także lekcje przeprowadzone w tym dniu.



Organizacja zajęć/Plan lekcji- dodano informację w Planie lekcji z jakim nauczycielem
zostanie zrealizowana pozycja planu lekcji oraz w jakiej sali.

