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Jacek Różycki 
prezes zarządu VULCAN Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!
Rok szkolny dobiega końca, już za miesiąc zabrzmi ostatni 
dzwonek. W imieniu własnym i pracowników firmy 
VULCAN pragnę podziękować Państwu za kolejny rok 
wspólnej pracy. 
Jednak nim rozpoczną się wakacje, czeka na nas jeszcze 
wiele obowiązków związanych z zakończeniem tego roku  
i zaplanowaniem nowego. By pomóc Państwu jak 
najszybciej uporać się z tym zadaniem, przygotowaliśmy 
dwudniowe warsztaty, podczas których omówione 
zostaną kluczowe czynności związane z zamykaniem 
roku szkolonego.
Zbliżający się koniec roku to także czas rozliczeń 
dotyczących podręczników wieloletnich. W biuletynie 
zamieszczamy propozycje rozwiązań ułatwiających 

działania związane z obrotem publikacji dotacyjnych.
Wakacje to doskonały czas na wdrożenie dziennika elektronicznego. O tym, jakie są 
trzy najważniejsze powody, dla których szkoły wdrażają e-dziennik piszemy na łamach 
biuletynu. Wszystkich dyrektorów planujących wdrożenie dziennika elektronicznego 
serdecznie zachęcam do bliższego poznania naszego systemu UONET+. Podczas cyklu 
spotkań, jakie organizujemy na przełomie maja i czerwca opowiemy nie tylko o naszym 
systemie, ale również przedstawimy sprawdzone praktyki wdrożeniowe. Zapraszam 
do udziału w spotkaniach. 
Na koniec chciałbym życzyć Państwu udanych wakacji, po których wypoczęci i pełni energii 
spotkamy się ponownie u progu nowego roku szkolnego. Do zobaczenia we wrześniu!

Z uszanowaniem
Jacek Różycki

prezes zarządu VULCAN Sp. z o.o.  Polub nas na Facebooku

https://www.facebook.com/razemdlalepszejoswiaty


Jak to zrobić?

Musisz mieć  
komputer z dostępem  
do Internetu

Wchodzisz na stronę 
internetową  
i wypełniasz formularz 
zgłoszeniowy

W poczcie mailowej 
znajdujesz link  
z dostępem do webinarium

O wyznaczonej godzinie 
klikasz w link i bierzesz 
udział w szkoleniu

Jak to działa?
Webinaria to szkolenia, w których można 
brać udział, nie wychodząc z domu 
lub z pracy. Wystarczy w określonym 
czasie połączyć się z trenerem. Ważne 
jest również to, że uczestnicy nie widzą 
się wzajemnie, a jedynie czynności 
wykonywane przez wykładowcę. Każdy 
może zadać pytanie w formie pisemnej,  
a także brać udział w dyskusji na czacie. 

Dlaczego właśnie webinarium?
• Możesz uczestniczyć z dowolnego 

miejsca – wystarczy tylko komputer  
i dostęp do Internetu

• Oszczędzasz czas i pieniądze – nie tracisz 
czasu i pieniędzy na dojazd do miejsca 
organizacji szkolenia! Uruchamiasz 
Internet i logujesz się  
do webinarium – to wszystko

• Praktyczne informacje dostajesz  
w skondensowanej „pigułce”

• Masz stały kontakt z prowadzącym 
– możesz zadawać pytania, na które 
od razu dostajesz odpowiedź za 
pośrednictwem czatu. Wszystkie 
wątpliwości czy niezrozumiałe kwestie 
są wyjaśniane na bieżąco

Szkolenie on-line, czyli webinarium

To coraz popularniejsza i najwygodniejsza forma szkoleń. 
Dlaczego? Bo wystarczy jedynie komputer z dostępem do Internetu…
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4Obejrzyj krótki film, by dowiedzieć 
się więcej o tym, jak organizujemy 
szkolenia on-line, czyli webinaria 
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„Niedawno brałam udział w webinarium na temat artykułu 
188 Kodeksu Pracy. Jest to temat bardzo aktualny, budzący 
duże emocje wśród nauczycieli. Nie miałam więc żadnych 
wątpliwości, że powinnam wziąć udział w takim szkoleniu, 
zwłaszcza, że można to zrobić, nie wychodząc z pracy. 
Webinarium trwało ponad godzinę i uzyskałam wszystkie 
potrzebne informacje. Dokładnie tak samo, jak bym była  
na szkoleniu stacjonarnym.”

Danuta Lawenda, samodzielny referent do spraw 
księgowości, ZSZ Ząbkowice Śląskie

„Informacje o szkoleniu przez Internet dostałam mailem. Cieszę 
się, że podczas webinarium mogłam uzyskać informacje o 
bieżących zmianach w prawie, a teraz wykorzystuję je w pracy na 
co dzień. W czasie szkolenia korzystałam również z czatu, gdzie 
można było zadawać pytania prowadzącemu.”
Justyna Małek, inspektor ds. księgowości oświatowej, 
Zespół Szkół im. S. Staszica w Wysokiem, Wysokie

Jak webinaria oceniają jego uczestnicy?
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UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen 
i świadectw dla klas I-III 
Webinarium adresowane do osób, które w programie UONET+ 
będą przygotowywały arkusze ocen i świadectwa szkolne 
dla oddziałów I-III szkoły podstawowej.

Termin: 8 czerwca 2016, godzina: 12:30 
Czas: 1 godzina dydaktyczna

Zapisz się

W programie szkolenia:
1. Przygotowanie danych w dzienniku oddziału 

do arkusza ocen i na świadectwo 
2. Przygotowywanie arkuszy ocen i świadectw 

>	Wypełnianie	arkuszy	ocen
>	 Tworzenie	szablonów	świadectw
>	 Drukowanie	arkuszy	ocen	i	świadectw 
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E-dziennik UONET+

Jakie są 3 najważniejsze
powody tej zmiany?

…niemal 1/3 polskich szkół
już używa e-dziennika
lub planuje w najbliższym
czasie go wdrożyć.

Obecnie...

33%

2A

…standardem w szkole
był dziennik papierowy,

a elektroniczne prowadzenie 
dokumentacji było odbierane

 niczym pomysł z filmu 
science fiction.

5 lat temu...

2A
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Prawie 95% rodziców korzystających z e-dziennika UONET+ 
powiedziało, że system ułatwia im komunikację z dzieckiem 
na temat procesu uczenia się.

Dzięki instalowanej w telefonie 
aplikacji Dzienniczek+ rodzice 
w każdej chwili mogą sprawdzić, 
co dzieje się w szkole,
i prowadzić korespondencję 
z nauczycielami.

95%

1    Poprawa komunikacji na linii szkoła–dziecko–rodzic

UONET+ to – oprócz e-dziennika – obsługa 
sekretariatu, prowadzenie dziennika zajęć innych czy 
wprowadzanie zastępstw. Raz wprowadzone dane 
wykorzystywane są w systemie wielokrotnie.

2    Usprawnienie prowadzenia dokumentacji szkolnej

E-dziennik Sekretariat* ZastępstwaDziennik zajęć innych

2A

* Wszystkie dokumenty i zestawienia są przygotowywane 
automatycznie. Kartki na wywiadówkę? Świadectwa? 
Wszystko gotowe w mgnieniu oka. Estetyczne i czytelne.

UONET+ wykorzystuje 
technologię chmurową, która jest 
całkowicie internetowa – nie 
trzeba niczego instalować ani 
aktualizować. Można rozpocząć 
pracę od razu po zalogowaniu się
do systemu.

Zgromadzone w systemie dane są 
zabezpieczone przed zniszczeniem 
czy nieautoryzowanym dostępem 
oraz przetwarzane zgodnie 
z ustawą o ochronie danych 
osobowych.

3    Podążanie za nowoczesną technologią i bezpieczeństwo
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86%
Wśród użytkowników UONET+ 86% uznało, 
że nasz system w rzeczywistości wsparł 
realizację założonych celów!

Nasi Klienci, wdrażając UONET+, również oczekiwali
poprawy komunikacji, usprawnienia prowadzenia
dokumentacji i wprowadzenia szkoły w XXI wiek.

Na

E-dziennik UONET+
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Niemal 33% polskich szkół już używa 
dziennika elektronicznego lub planuje  
w najbliższym czasie go wdrożyć! 

Jeśli jeszcze się zastanawiasz czy 
Twoja szkoła potrzebuje dziennika 
elektronicznego, przyjdź na spotkanie  
z e-dziennikiem, poznaj najlepsze 
praktyki wdrożeniowe i przekonaj się, 
że dziennik elektroniczny sprawdzi się 
również w Twojej szkole.

Nie zwlekaj! Wakacje to najlepszy czas  
na wdrożenie e-dziennika.

Program spotkania
9.45 – 10.00     Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.15     Powitanie 
10.15 – 10.30     Dlaczego warto wdrożyć e-dziennik 
10.30 – 11.00     E-dziennik – prezentacja rozwiązania 
11.00 – 11.15     Przerwa 
11.15 – 11.45     Moje doświadczenia z wdrożenia e-dziennika”  
     - wystąpienie dyrektora szkoły 
11.45 – 12.15     Przerwa 
12.15 – 13.30     Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej  
     – szkolenie
13:30 – 14.00     Zakończenie spotkania 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie z e-dziennikiem
Poznaj sprawdzone praktyki wdrożeniowe.

Konkurs
Podczas każdego ze spotkań przeprowadzony zostanie konkurs. 
Aby wziąć w nim udział, wystarczy ułożyć hasło promujące dziennik 
elektroniczny UONET+. 

Na autorów najciekawszych haseł czekają nagrody.

Zapisz się na spotkanie
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Placówka edukacyjna i dom rodzinny. 
Rodzice i nauczyciele. Opiekunowie  
i wychowawcy.

A pomiędzy nimi dzieci, uczniowie, 
wychowankowie. Od czego zależy to, 
czy szkoła i dom będą dwiema stronami 
konfliktu toczącymi bezustanną walkę 
o obszary wpływów, czy zgranym, 
działającym ze sobą zespołem – 
uzupełniającym się, świadomym własnych 
kompetencji, obowiązków i ograniczeń?

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz 
wychowawcy pragną dobra dziecka, które 
znajduje się pod ich opieką. Wszyscy 
oni są zainteresowani jego sukcesami, 
poszerzaniem przez niego wiedzy  
i umiejętności, a także jego dobrym 
funkcjonowaniem w społeczeństwie. 

Zależy nam na tym, by uczniowie 
skutecznie się komunikowali, umieli 
współdziałać, byli ciekawi świata, ale  
i wrażliwi na dobro, piękno czy potrzeby 
innych. Dlaczego więc mamy problem 
ze współpracą pomiędzy środowiskiem 
domowym i placówką edukacyjną?

Rodzice pewnie stwierdziliby, że 
wina leży po stronie nauczycieli, 
natomiast nauczyciele przypuszczalnie 
wskazaliby rodziców. I jedni, i drudzy na 
potwierdzenie swoich tez przytoczyliby 

Zuzanna Kołacz-Kordzińska
Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej”

Szkoła i dom – walka czy współpraca?

Przeczytaj na blogu 

Szkolenie dla rad pedagogicznych:
Wspieranie i motywowanie  
ucznia do nauki 
Dowiedz się więcej >

setki przykładów. Porozumienie nie 
jest łatwe – brak czasu, przyjaznego 
miejsca spotkania, a także zmęczenie 
oraz stres związany z przekonaniem, że 
jesteśmy wrogami, a nie sojusznikami, nie 
sprzyjają współpracy. Jednak skuteczne 
i przyjazne współdziałanie jest możliwe, 
a przede wszystkim – potrzebne. Dla 
dziecka bowiem to szkoła i dom są 
istotnymi środowiskami dydaktyczno-
wychowawczymi. Tylko określenie 
przez nie wspólnego kierunku i wartości 
zapewni harmonijny rozwój młodego 
człowieka.

Co więc zrobić, by umożliwić sobie 
rozpoczęcie i kontynuację współpracy  
z rodzicami naszych uczniów?
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Główne tematy konferencji:

• Projekty interdyscyplinarne wsparte nowoczesnymi technologiami (TIK) jako lek  
na szkolną nudę. Debata „na żywo” z udziałem uczniów i nauczycieli kilku szkół.

• Dyskusja „Szkoła w chmurze” propozycją odpowiedzi na pytanie, jak polska szkoła 
może wypełnić model kompetencji cyfrowych i dlaczego chcemy cyfrowych szkół  
w Polsce?

• Dyskusja na temat wprowadzenia obowiązkowych zajęć programowania do 
polskich szkół. Obawy, zasadność idei i pomysły na realizację kontra „myślenie 
akademickie”.

• Infrastruktura sieciowa. Dyrektorze, czy wiesz co przeszkadza nauczycielom  
w poprowadzeniu lekcji z technologią?

• Warsztaty tematyczne dotyczące zastosowania TIK na lekcjach innych przed-
miotów niż zajęcia komputerowe oraz warsztaty z programowania już od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej.

Jako Partner merytoryczny 
wydarzenia oprócz udziału  
w debacie przygotowaliśmy  
dla Państwa:
• Wykład pt. Jak zoptymalizować 

komunikację szkolnej społeczności za 
pomocą dziennika w chmurze?

• Warsztaty pt. 7 kroków do wdrożenia 
dziennika elektronicznego

Model nowoczesnej szkoły

Jako partner merytoryczny wydarzenia zapraszamy do udziału  
w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół i Nauczycieli  
pt. Model Nowoczesnej Szkoły, która obędzie się w dniach 
10-11 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

www.modelnowoczesnejszkoly.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz 
rejestracyjny:

 
Zapraszamy!

10

http://www.modelnowoczesnejszkoly.pl/


O szkoleniach
Co się zmieniło? 
Nie trzeba już otwierać wielu zakładek, bo nasza nowa wyszukiwarka 
od razu kieruje w odpowiednie miejsce… 

Jak to zrobiliśmy?

Szkolenia można też filtrować według: 
• obszaru tematycznego
• lokalizacji (województwa)
• rodzaju szkolenia (on-line i stacjonarne)
• poziomu zaawansowania

Szukasz szkolenia? 
Nic prostszego! 
Zajrzyj na stronę 
VULCANA.

Wyniki wyszukiwana prezentowane są  
w formie przejrzystej tabeli, wszystkie informacje  
o wybranym szkoleniu są estetycznie 
zaprezentowane i zebrane w jednym miejscu. 
Specjalnie dla Państwa wprowadziliśmy jeszcze 
jedno ułatwienie. Jeśli na wybrane szkolenie nie 
ma terminu, zawsze można się na nie zapisać, 
proponując dogodny dla siebie termin.

Oprócz tradycyjnej formy 
zapisywania się (z koniecznością 
logowania), wprowadziliśmy 
szybszą i wygodniejszą formę, 
która nie wymaga ani zakładania, 
ani nawet logowania się 
do posiadanego już konta.
 

Nasza oferta szkoleń 
już w pierwszym kroku 
została podzielona 
według użytkowników 
– osobno pogrupowane 
są szkolenia adresowane 
do różnych grup 
zawodowych.

Dbając o Państwa wygodę i czas, udoskonaliliśmy nasze strony szkoleniowe. 
Teraz, aby zapisać się na szkolenie, wystarczy dosłownie kilka minut.

1

3

2

4
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1. Dokonanie oceny 
stanu podręczników 
użytkowanych  
przez uczniów
Termin realizacji:  
do połowy czerwca 2016 r.

Narzędziem, które ułatwi 
dokonanie ewidencji  
i rozliczenia stanu 
podręczników na koniec 
tego roku szkolnego, 
jest MOL NET+.

2. Podjęcie działań mających 
na celu uzupełnienie zestawu 
podręczników dla uczniów klas 
4 SP i klas 1 Gimnazjum.
Termin realizacji:  
do końca czerwca 2016 r.

Złożenie przez szkołę jednego zbiorczego 
zamówienia na brakujące publikacje 
do odpowiedniego wydawnictwa – liczba 
i wartość. W tym wariancie Wydawnictwo 
Nowa Era gwarantuje ceny przygotowane 
specjalnie dla oferty dotowanej dla szkół 
według obowiązującego cennika dotacyjnego 
na rok 2016/2017. Złożenie zbiorczego 
zamówienia wiąże się z zebraniem pieniędzy 
od uczniów.

LUB

Poinformowanie ucznia i jego rodziców 
o obowiązku zakupu we własnym zakresie 
nowej publikacji i dostarczenia jej do szkoły 
przed końcem roku w zamian za zniszczony 
lub zagubiony egzemplarz. W takiej sytuacji 
dla podręczników Wydawnictwa Nowej Ery 
obowiązują standardowe ceny księgarskie. 
Zakupu można  dokonać w księgarniach 
lub w sklepie internetowym Wydawnictwa 
Nowa Era, a także w innych sklepach 
internetowych.

Podręczniki dotacyjne – jak opanować  
końcoworoczny zawrót głowy?
Koniec roku tuż tuż, a przed Państwem jeszcze działania związane  
z odzyskaniem i przygotowaniem do nowego roku szkolnego publikacji 
dotacyjnych. Odpowiednio wczesne ich podjęcie pozwoli Państwu uniknąć 
kłopotów z wyposażeniem w podręczniki kolejnego rocznika uczniów. 
Mamy nadzieję, że poniższa propozycja procedury będzie Państwu 
pomocna i usprawni cały proces.

PRZYPOMINAMY!
MOL NET+ posiada dedykowaną obsługę darmowych podręczników 
zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z 30 maja 2014 r. 
Zapewnia on prowadzenie prawidłowej ewidencji oraz 
rejestrowanie obrotu podręcznikami. Dzięki MOL NET+ bibliotekarz 
jednym kliknięciem wygeneruje: 
•  raport prezentujący kwotę do zwrotu za uszkodzone, zniszczone 

i niezwrócone podręczniki;
•  raport prezentujący stan ewidencji (ze stanem wypożyczeń 

lub bez);
•  raport prezentujący, ile podręczników ubyło i przybyło 

w zadanym okresie;
•  rejestr podręczników zubytkowanych.

Program MOL NET+ jest częścią pakietu Złoty 
abonament Optivum.  Dowiedz się więcej >

Materiał opracowany we współpracy  z Wydawnictwem 
Nowa Era sp. z o.o.  oraz MOL sp. z o.o.

Korzystając z niego, będą Państwo dysponować zawsze aktualną 
informacją o stanie podręczników, niezbędną do zapewnienia 
wymaganego przez Ustawę rozliczania dotacji celowej 
na podręczniki.
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Zapraszamy na dwudniowe  
warsztaty doskonalące umiejętności 
pracy z programami

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

> W jaki sposób Złoty abonament Optivum wspiera 
pracę w szkole?

> Modyfikowanie arkusza organizacyjnego na potrzeby 
układania planu lekcji

> Przygotowanie planu lekcji w programie Plan lekcji Optivum
> Importowanie planu lekcji do e-dziennika UONET+
> Przydatne funkcjonalności UONET+
> Zapoznanie z modułem Zastępstwa w e-dzienniku UONET+
> Zasady korzystania z mechanizmu korespondencji seryjnej 

w module Sekretariat
> Zagadnienie archiwizacji e-dziennika
> Zasady przetwarzania danych osobowych w UONET+

Terminy i miejsca spotkań:

> 30-31.05.2016 r., Rzeszów
> 2-3.06.2016 r., Lublin
> 6-7.06.2016 r., Warszawa
> 8-9.06.2016 r., Białystok
> 13-14.06.2016 r., Kraków

Plan lekcji Optivum 
i Uczniowie Optivum NET+ 
(UONET+)

Zapisz się na warsztaty 
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https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/1301/0/0/0


II KONGRES KSIĘGOWYCH OŚWIATY
Fotorelacja

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Warszawie 
odbył się II Kongres Księgowych Oświaty. 
Podczas tegorocznego spotkania, oprócz 
tematów typowo merytorycznych (jak zmiany 
w VAT), organizatorzy położyli również nacisk 
na świadome kreowanie swojego wizerunku 
w miejscu pracy – wizerunku profesjonalnej 
księgowej. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.
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