
Szkolny Dziennik Internetowy

3. Nauczyciel

Nauczyciel  logując  się  na  swoje  konto  ma  możliwość  wstawiania  ocen  oraz  uwag  z 

przedmiotów  w  klasach,  do  których  został  przypisany  wraz  z  opcją  oglądania  statystyk  z 

przedmiotów, których uczy. 

3.1 Uwagi

W zakładce uwagi mamy dostępne następujące warianty:

 dodaj uwagę  - pozwala na dodanie uwagi tekstowej danemu uczniowi

 usuń uwagę - pozwala na usunięcie błędnie wprowadzonej uwagi dla danego ucznia

 pokaż uwagi – wyświetla uwagi wszystkich uczniów oraz daty wystawienia uwagi

3.2 Oceny cząstkowe

W zakładce oceny cząstkowe mamy dostępne następujące warianty:

 dodaj  oceny  -  pozwala  na  dodanie  ocen  cząstkowych.  Najpierw  należy  wybrać 

żądany  przedmiot  po  czym  ucznia,  dla  którego  chcemy  wpisać  oceny.  Oceny 

podzielone  są  na  kategorie:  prace  klasowe,  kartkówki  i  sprawdziany,  odpowiedzi, 

prace domowe oraz inne

 usuń oceny - pozwala na usunięcie błędnie wprowadzonej oceny dla danego ucznia

 pokaż oceny – wyświetla oceny wszystkich uczniów

Dopuszczalne jest wprowadzanie ocen od 1 do 6 wraz ze znakami +, -, = oraz znaku N

Format wprowadzania ocen np. 5-;6;2+;

Po każdej ocenie należy wprowadzić średnik.

Uwaga: Po ostatniej ocenie również należy postawić średnik!

3.3 Oceny semestralne

W zakładce oceny semestralne mamy dostępne następujące warianty:



 dodaj oceny semestralne  - pozwala na dodanie ocen semestralnych. Dodatkowo 

wyświetlana jest średnia z ocen cząstkowych z danego przedmiotu w celu ułatwienia 

wystawienia oceny końcowej.

 usuń oceny semestralne  -  pozwala  na usunięcie  błędnie wprowadzonej  oceny 

semestralnej dla danego ucznia

 pokaż oceny semestralne  – wyświetla oceny semestralne wszystkich uczniów

3.4 Wydruki

Pozwala na wydrukowanie wybranych danych uczniów.

3.5 Zmień semestr

Opcja  umożliwia  zalogowanie  się  w  semestrze  innym  niż  aktualny,  w  celu  zapoznania  się  z 

wcześniejszymi ocenami.

3.6 Statystyka

W zakładce statystyki mamy dostępne następujące warianty:

 średnie  ocen   -  wyświetla  średnie  ocen  cząstkowych  wszystkich  uczniów  z 

wybranego przedmiotu

 frekwencjai   -  wyświetla  liczbę  nieobecności  uczniów  w  przeciągu  całego  roku 

szkolnego z podziałem na miesiące od września do czerwca z podsumowanie łącznej 

liczby nieobecności w danym miesiącu

 uwagi –  wyświetla  liczbę  uwag  uczniów  w  przeciągu  całego  roku  szkolnego  z 

podziałem na miesiące od września do czerwca z podsumowanie łącznej liczby uwag 

w danym miesiącu

3.7 Informacje ogólne

W zakładce tej wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące zalogowanego nauczyciela, 

w tym wyszczególnienie klas i przedmiotów, w których uczy danego przedmiotu.



3.8 Zmiana hasła nauczyciela 

W zakładce zmiany hasła mamy możliwość zmiany hasła logowania na swoje konto. Najpierw 

należy podać stare hasło i wpisać dwa razy nowe hasło.

Hasło powinno zawierać 8 znaków, w tym małe i wielkie liter oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło 

należy zmieniać co 30 dni.

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu dziennika internetowego.

1. Hasło logowania do dziennika internetowego nauczyciel ma obowiązek zmieniać co 30 dni. 

Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych , a jego długość 

powinna wynosić 8 znaków. 

2. Identyfikator nauczyciela nie podlega  zmianie i nie może być przydzielony innej osobie.

3. Nauczyciel nie może podawać swojego hasła innej osobie.

4. Nauczyciel  ma obowiązek tak  stosować dziennik internetowy aby uniemożliwić innym 

osobom dostęp do danych osobowych znajdujących się w dzienniku internetowym.

5. W przypadku opuszczenia stanowiska pracy, lub zakończeniu pracy  nauczyciel  ma 

obowiązek wylogować się z dziennika internetowego.
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