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UONET+ – opis zmian 

Wersja:   17.08 

W wersji 17.08 udostępniono dwie nowe funkcjonalności systemu UONET+: 

1. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i dodatkowo płatnych  

2. Losowanie szczęśliwego numeru w dzienniku 

Poniżej opisano zmiany wprowadzone w poszczególnych modułach na potrzeby ww. funkcjonalności. 

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i dodatkowo płatnych  

Moduł Administrowanie 

1. Do każdego przedmiotu przypisano pensum. Domyślnie jest to 18 godzin. Użytkownik może 
zmienić tę wartość w oknie edycji/ dodawania przedmiotu, przywoływanym z poziomu słownika 
przedmiotów (Słowniki/ Słowniki – Przedmioty).   

 

2. Na wstążce Konfiguracja dodano widok Ustawienia dla nauczycieli. 

W widoku tym ustawia się widoczność karty Nauczyciel na wstążce w module Dziennik.  
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Karta udostępnia dwa widoki Godziny dodatkowe i Godziny ponadwymiarowe. W widokach tych pre-
zentowane są rozliczenia godzin zalogowanego nauczyciela. 

Moduł Zastępstwa 

1. Na wstążce Parametry dodano widoki Okresy rozliczeniowe oraz Parametry rozliczania. 

W widoku Okresy rozliczeniowe definiuje się okresy, za które w jednostce obliczane jest wynagro-
dzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. 

 

W widoku Parametry rozliczania, na karcie Parametry rozliczania wprowadza się informacje o sposo-
bie rozliczania poszczególnych nauczycieli.  

Informacje te można wprowadzić ręcznie za pomocą przycisku Dodaj, przy czym w oknie można 
wskazać kilku nauczycieli: 

 

lub pobrać j z planu lekcji za pomocą przycisku Pobierz nauczycieli i godziny ponadwymiarowe z planu.  
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Za pomocą przycisku Pobierz godziny ponadwymiarowe z planu dane wybranych nauczycieli można ak-
tualizować. 

Dane pobierane są z planu lekcji dziennika lekcyjnego oraz planu nauczycieli z dziennika świetlicy 
(z pierwszego pełnego tygodnia wskazanego okresu). 

Na karcie Parametry liczenia godzin można ustalić sposób wyznaczania maksymalnej liczby godzin 
ponadwymiarowych (z pensum nauczyciela lub z pensum przedmiotów). 

 

2. W słowniku Formy płatności (Parametry/ Słowniki) zmieniono nazwę pozycji Płatne na Dodatkowo 

płatne. 

3. Na wstążce dodano kartę Rozliczanie godzin z widokami Godziny dodatkowe i Godziny ponadwymiarowe. 

W widoku Godziny dodatkowe prezentowane są zrealizowane godziny dodatkowe nauczycieli 
w podziale na godziny nieprzypisane do żadnego okresu oraz godziny przypisane do poszczegól-
nych okresów rozliczeniowych.  

W gałęzi Nieprzepisane do okresu godziny dodatkowe wykazywane są w podziale na zastępstwa, 
godziny wynikające z prowadzenia zajęć innych oraz godziny nauczania indywidualnego (na po-
szczególnych kartach). W widoku tym wykazane godziny przypisuje się do okresu rozliczeniowego 
(przycisk Przypisz do okresu). 
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W gałęzi Przypisane do okresu/ [okres] na poszczególnych kartach prezentowane są godziny nauczy-
cieli wynikające z zastępstw, prowadzenia zajęć innych oraz nauczania indywidualnego. Na karcie 
Inne godziny można dodatkowo wprowadzić inne godziny nauczycieli. Na karcie Zbiorczo widoczne 
są wszystkie dodatkowe godziny nauczycieli.  

Za pomocą przycisku Zmień przypisany okres można wskazane godziny przypisać do innego okresu 
rozliczeniowego. 

 

W widoku Godziny ponadwymiarowe wyliczane są godziny ponadwymiarowe nauczycieli w wybra-
nym okresie rozliczeniowym.  

Dla każdego nauczyciela wyświetla się tabela, do której wprowadza się liczby godzin wypracowa-
nych w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego oraz informacje o dniach usprawiedliwio-
nej nieobecności. Dane można wprowadzić ręcznie, po kliknięciu przycisku Zmień, albo pobrać 
z dziennika lekcyjnego i dziennika świetlicy (bez lekcji oznaczonych jako zastępstwo), po kliknięciu 
przycisku Pobierz godziny i nieobecności.  

Pod tabelą każdego nauczyciela wyświetla się łączna liczba przepracowanych godzin oraz wyzna-
czona liczba godzin ponadwymiarowych, a także parametry rozliczania nauczyciela. 

 

Program sygnalizuje, gdy liczby godzin wprowadzone ręcznie są niezgodne z liczbami godzin wy-
nikającymi z planu lekcji.  

4. Na wstążce Raporty dodano widok Raporty rozliczeń udostępniający dwa zestawienia: 

 Zestawienie godzin dodatkowych i ponadwymiarowych, 

 Zestawienie godzin dla płac. 
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Moduł Dziennik 

Do wstążki dodano kartę Nauczyciel z widokami Godziny dodatkowe oraz Godziny ponadwymiarowe, 
w których prezentowane są rozliczenia godzin zalogowanego nauczyciela. 

 

 

Widoczność karty Nauczyciel na wstążce można wyłączyć/włączyć w module Administrowanie, 
w widoku Konfiguracja/ Ustawienia dla nauczycieli.  

Losowanie szczęśliwego numeru w dzienniku 

Funkcja ta umożliwia każdego dnia losowanie numeru z dzienników, osobno dla każdej składowej. 
Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów. 

Uczeń posiadający wylosowany numer może być tego dnia ulgowo traktowany w szkole, np. zwolnio-
ny z pytania.  



 
UONET+, wersja 17.08 – opis zmian 6 

www.vulcan.edu.pl 

Moduł Administrowanie 

Na wstążce Konfiguracja dodano widok Ustawienia losowania szczęśliwego numeru, w którym włącza się 
funkcjonalność poprzez ustawienie godziny, o której informacja o numerze ma być wyświetlana na 
stronach startowych użytkowników.  

 

Moduł Dziennik 

W module Dziennik uczeń posiadający szczęśliwy numer jest wyróżniany kolorowym podświetleniem 
w następujących miejscach: 

 w widoku bieżącej lekcji – na kartach Frekwencja oraz Oceny, 

 

 w dziennikach oddziałów – na stronach Frekwencja, Oceny bieżące, Oceny opisowe. 
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Strona startowa użytkownika 

Dodano kafelek, na którym wyświetla się informacja o szczęśliwym numerze w dzienniku w bieżącym 
dniu.  
Kafelek pojawia się, gdy w module Administrowanie włączona jest funkcjonalność losowania numeru 
z dziennika. 

 

Inne zmiany i poprawione błędy 

Moduł Zastępstwa 

Umożliwiono podzielenie całego oddziału na grupy i przydzielenie do każdej grupy innego nauczycie-
la-zastępcy.  

Operacje wykonuje się w dwóch krokach. W pierwszym kroku należy podzielić oddział na grupy. 
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W drugim kroku należy do każdej grupy przypisać nauczyciela i przedmiot. 

 

Moduł Dziennik 

W całościowym wydruku dziennika dodano numerowanie stron. (Wydruki i zestawienia/ Wydruki) 

Moduł Administrowanie 

Poprawiono import planu lekcji w przypadku występowania dużej liczby oddziałów (ponad 29). (Orga-

nizacja szkoły/Planlekcji) 

 


