
 

 www.vulcan.edu.pl 

Jak w dzienniku elektronicznym UONET+ zapisać plik 
z danymi niezbędnymi do utworzenia mLegitymacji 
dla uczniów 

Aby poprawnie przygotować i zapisać plik z danymi, wykonaj opisane poniżej czynności. 

1. Zbierz zdjęcia od uczniów, dla których będziesz generować plik z danymi. 

 Zdjęcie może przesłać rodzic poprzez Witrynę rodzica/ucznia. 

 

 Zdjęcie może również dodać sekretarz szkoły lub wychowawca w kartotece ucznia (w modułach 
Sekretariat lub Dziennik). 

 

 

 

Dziennik elektroniczny UONET+ 



 
UONET+. Jak z dziennika elektronicznego UONET+ zapisać plik z danymi niezbędnymi do utworzenia mLegitymacji 
dla uczniów 2/4 

 www.vulcan.edu.pl 

Upewnij się, że w module Administrowanie (zakładka Słowniki/Dokumenty) założony jest rodzaj doku-
mentu „Legitymacja uczniowska”. 

 

2. Zarejestruj dokument legitymacji w kartotekach tych uczniów, którzy mają znaleźć się w pliku z danymi 
i otrzymać mLegitymację. 

 

 W module Sekretariat menu Wymiana danych/mLegitymacja wskaż jednostkę i/lub oddział, 
z których dane uczniów mają zostać zapisane w pliku, a następnie kliknij przycisk Wybierz. 
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3. Z wyświetlonej listy uczniów wybierz tych, dla których mają zostać zapisane dane. 

 

4. Zatwierdź wysłanie danych przyciskiem Generuj dane. 

Jak w dzienniku elektronicznym UONET+ zapisać plik z danymi do mLegitymacji? 

1. Uzupełnij imię i nazwisko dyrektora szkoły oraz wybierz rodzaj dokumentu (zgodnie z nazwą rejestru 
w sekretariacie). Typowo będzie to „Legitymacja uczniowska”. 

 

Jeśli uczniowie nie mają poprawnych zdjęć nie będzie możliwe zapisanie danych a UONET+ poinformuje 
o tym, których uczniów dane nie zostaną zapisane. W takim przypadku zalecane jest przerwanie operacji 
i wczytanie poprawnych zdjęć. 

Jeśli dane uczniów są niepoprawnie wprowadzone lub niekompletne nie będzie możliwe wysłanie tych 
danych a UONET+ poinformuje, których uczniów danych nie zapisze. W takim przypadku zalecane jest 
przerwanie operacji i uzupełnienie bądź poprawienie danych uczniów. 

Jeśli wszystkie dane i zdjęcia były poprawne to zostaną one przesłane a UONET+ poinformuje o liczbie 
uczniów, których dane zostały przekazane. 
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Przygotowany plik jest gotowy do pobrania. 

 

Na liście dostępnej w menu Wymiana danych/mLegitymacje widoczna jest informacja o tym, których 
uczniów i kiedy dane były generowane. 


