Świadectwa i arkusze ocen z wykorzystaniem
szkolnych planów nauczania
Szkolny plan nauczania klasy
Moduł pozwala na przydzielenie klasie przedmiotów nauczanych przez cały cykl kształcenia, wraz
z określeniem poziomów nauczania języka, nauczania dwujęzycznego czy też oznaczenia realizacji
przedmiotu przez poszczególnych uczniów. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w celu ułatwienia generowania
świadectw i arkuszy ocen, szczególnie w klasach, gdzie uczniowie realizują różne zestawy przedmiotów (np.
klasy wielozawodowe).
Moduł składa się z dwóch części:
1. Lista klas - dostępna dla kont z uprawnieniami administracyjnymi. Przedstawia pogrupowaną
po szkołach listę klas, gdzie można znaleźć informację o liczbie nauczanych przedmiotów
oraz profilach kształcenia lub nauczanych zawodach.
Menu: Zasoby -> Szkolne plany nauczania
2. Przegląd klasy - dostępny dla kont z uprawnieniami administracyjnymi i dla wychowawców klas.
Podzielony jest na 3 sekcje: profile kształcenia lub nauczane zawody, przedmioty klasy, przedmioty
uczniów.
Menu administratora: Zasoby -> Szkolne plany nauczania -> Wybór klasy lub Zasoby -> Klasy i zespoły
-> Wybór klasy -> Przycisk “Szkolny plan nauczania”
Menu nauczyciela: Uczniowie -> Nagłówek “Moja klasa” -> Przycisk “Szkolny plan nauczania”
Menu pedagoga szkolnego/psychologa: Uczniowie -> Wybór klasy -> Przycisk “Szkolny plan
nauczania”

Profile kształcenia i nauczane zawody
Sekcja jest dostępna jest w szkołach ponadpodstawowych. W zależności od szkoły, do jakiej klasa jest
w mobiDzienniku przypisana sekcja różni się nazwą, a także ustawieniami poszczególnych pozycji:
1. Nazwa “Nauczane zawody” występuje w przypadku technikum i szkoły branżowej.
Wewnątrz sekcji znajduje się lista zawodów, które w tej klasie są nauczane, gdzie każda pozycja
charakteryzuje się nazwą, symbolem cyfrowym oraz kwalifikacjami.
Pod listą, w przypadku gdy wprowadzono zawody, dostępne jest przypisywanie realizacji zawodu
wybranym uczniom. Każdą zmianę realizacji zawodu należy potwierdzić przyciskiem znajdującym się
pod tabelą.
Przycisk “Dodaj zawód” pozwala na wprowadzenie nowego zawodu dla klasy. Formularz początkowo
składa się z pola “zawód”, lecz po wybraniu pozycji z listy, w przypadku gdy są dostępne dla danego
zawodu kwalifikacje, pojawia się osobne pole, które umożliwia wybór kwalifikacji.
2. Nazwa “Profile kształcenia” występuje w przypadku liceum ogólnokształcącego i szkoły artystycznej.
Wewnątrz sekcji znajduje się lista profili, w których kształci się w tej klasie. Każda pozycja
charakteryzuje się:
a. Nazwą i rozszerzonymi przedmiotami - w przypadku liceum ogólnokształcącego
b. Zawodem, specjalnością i specjalizacją - w przypadku szkoły artystycznej

Pod listą, w przypadku gdy wprowadzono profile kształcenia, dostępne jest przypisywanie realizacji
profilu wybranym uczniom. Każdą zmianę realizacji należy potwierdzić przyciskiem znajdującym się
pod tabelą.
Przycisk “Dodaj profil” pozwala na wprowadzenie nowego profilu kształcenia dla klasy. Formularz
zawiera takie same pola, jak te omawiane wyżej w przypadku listy profili.

Przedmioty klasy
Sekcja wyświetla zajęcia realizowane w klasie przez cały cykl kształcenia. Poszczególne zajęcia pogrupowane
są po grupach, z których pochodzą, a poszczególne zajęcia mogą składać się z takich pól jak:
1. Sortowanie - jest ono dostępne tylko gdy w danej klasie przypisano minimum 2 takie same zajęcia
z ramowego planu nauczania,
2. Nauczany zawód - pole dostępne jedynie w przypadku klas technikum i szkoły branżowej
3. Zajęcia z RPN - czyli zajęcia określonych w rozporządzeniach w sprawie ramowych planów nauczania
4. Przedmioty w dzienniku - nazwa przedmiotów, z mobiDziennika, które zostały wybrane dla tych zajęć
5. Liczba godzin na poziomach nauczania - liczba godzin, które zostały przydzielone na poszczególne
poziomy nauczania danej klasy. Domyślnie wyświetlane są godziny tygodniowo, lecz możliwe jest
również określenie ich tygodniowo w podziale na okresy, a także rocznie. W tym polu dostępna jest
szybka edycja - wystarczy kliknąć na komórkę, aby wyświetlił się formularz. Dodatkową funkcją jest
możliwość określenia braku przydzielonych godzin na rozszerzenie (np. “3+0r”), co pozwoli na
określenie uczniom realizacji tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
Przycisk “Dodaj przedmiot w klasie” uruchamia formularz, umożliwiający wprowadzenie nowych zajęć. Wybór
kilku przedmiotów w ramach jednych zajęć RPN powinien być wykonywany tylko wtedy, kiedy te przedmioty
nie są realizowane przez wszystkich uczniów klasy. Np. język niemiecki realizowany przez część uczniów klasy
i język rosyjski realizowany przez pozostałych uczniów.
Dla kont z uprawnieniami administracyjnymi dostępny jest przycisk “Skopiuj i zapisz w innych klasach”, który
pozwala na skopiowanie do innych klas, wprowadzonych w obecnej klasie zawodów lub profili kształcenia oraz
przedmiotów z określonymi godzinami na poszczególnych poziomach. System na podstawie obowiązujących
rozporządzeń uwzględnia różnice w dostępności ramowych planów nauczania i poszczególnych zawodów,
dlatego do niektórych klas nie ma możliwości skopiowania danych lub jest ona dostępna tylko częściowo.

Przedmioty uczniów
Sekcja jest podzielona na poziomy nauczania, które są dostępne w danej klasie. Przełączanie pomiędzy
poziomami jest dostępne poprzez przyciski w górnej części strony obok napisu “Poziom”.
W przypadku, gdy zdecydowana większość uczniów realizuje zajęcia, warto skorzystać z przycisku “Ustaw
realizację wszystkim uczniom”, a następnie dezaktywować realizację u uczniów, którzy danych zajęć nie
realizują. Na przeglądzie poziomu, na którym klasa znajduje się w bieżącym roku szkolnym dostępny jest
przycisk “Ustaw realizację wg planu lekcji”, który włącza realizację jedynie tym uczniom, którzy dany przedmiot
realizują lub realizowali w obecnym roku szkolnym.
Sekcja zawiera tabelę składającą się z uczniów, którzy są przedstawieni w poszczególnych wierszach oraz
przedmiotów, które znajdują się w kolumnach. W tabeli wyświetlane są wyłącznie te przedmioty, którym
w sekcji “Przedmioty klasy” przydzielono godziny realizowane na obecnie przeglądanym poziomie. W wierszu
pod przedmiotami widoczne są rodzaje godzin, jakie zostały określone do realizacji z danego przedmiotu - np.

“p” - podstawowe, “r” - rozszerzone, “u” - uzupełniające. Komórka w wierszu danego ucznia i kolumnie danego
przedmiotu określa czy przedmiot jest przez ucznia realizowany, a jeśli tak to w jaki sposób.
Legenda oznaczeń komórki:
●

- szare tło - brak realizacji

●

- białe tło - realizacja w zakresie podstawowym

●

- żółte tło -realizacja w zakresie rozszerzonym

●

- zielone tło - realizacja w zakresie uzupełniającym

●

- pomarańczowy trójkąt - przedmiot w profilu kształcenia/przedmiot zawodowy

●

- tekst, który w przypadku przedmiotu będącego językiem obcym określa poziom nauczania tego
języka, a przy pozostałych przedmiotach określa nauczanie dwujęzyczne. Adnotacje te zostaną
umieszczone na świadectwie i arkuszu ocen.

Klikając na kolumnę przedmiotu, można zaznaczyć wszystkie komórki w tej kolumnie, natomiast naciśnięcie na
pojedynczą na komórkę powoduje jej zaznaczenie. Przytrzymując klawisz CTRL można do zaznaczenia
dołączyć kolejną komórkę, lecz wyłącznie z tej samej kolumny. Pozostałe opcje są dostępne w panelu
wyświetlanym obok komórki, gdzie można zaznaczyć wszystkich uczniów lub tych wybranego zespołu. Panel
ten pozwala określić realizację, zakres, poziom języka lub nauczanie dwujęzyczne. Aby nauczanie
dwujęzyczne zostało odnotowane na świadectwie i arkuszu ocen, konieczne jest określenie przez
administratora “Adnotacji w przypadku nauczania dwujęzycznego” przy edycji przedmiotu w menu: Zasoby ->
Przedmioty -> Wybór danego przedmiotu. Dla podstawowych przedmiotów adnotacje zostały określone
automatycznie, a w przypadku gdy nie ma adnotacji, po wybraniu dla danej komórki nauczania
dwujęzycznego, będzie wyświetlane ostrzeżenie informujące o tym fakcie. Należy pamiętać, by nazwa
przedmiotu na świadectwo nie zawierała w sobie fragmentu nauczania dwujęzycznego.
W przypadku zapisu u wybranych uczniów realizacji języka obcego nowożytnego, jest automatycznie
dokonywany taki sam zapis na pozostałych poziomach tej klasy, u tych samych uczniów.
Obok imienia i nazwiska ucznia dostępne są przyciski “Ś” i “A”, które uruchamiają podgląd przedmiotów
danego ucznia, które zostaną wczytane na świadectwo (Ś) lub arkusz ocen (A). Przedmioty wczytywane są w
zależności od miejsca przeznaczenia:
1. Na świadectwo promocyjne trafiają przedmioty realizowane w bieżącym roku szkolnym
2. Na klasyfikację roczną arkusza ocen trafiają wszystkie przedmioty, które były realizowane w całym
cyklu kształcenia, z wyjątkiem “innych zajęć”, dla których nie określono uczniowi realizacji w bieżącym
roku szkolnym.
3. Na świadectwo ukończenia szkoły i klasyfikację końcową arkusza ocen trafiają wszystkie przedmioty,
które były realizowane w całym cyklu kształcenia, z wyjątkiem “innych zajęć”, dla których nie określono
uczniowi realizacji na najwyższym poziomie realizacji przedmiotu w klasie. Przykładowo przedmiot
realizowany przez uczniów tej klasy na poziomie 1, 2 i 3, gdy uczeń ma realizację wyłącznie na
poziomach 1 i 2 - w takim przypadku przedmiot nie zostanie umieszczony na tym rodzaju świadectwa i
na tym arkuszu ocen.

Świadectwa
Uzupełnianie i zatwierdzanie ocen
Moduł umożliwia wybór źródła wczytywania przedmiotów:
1. Na podstawie planu lekcji klasy i wystawionych ocen klasyfikacyjnych
2. Na podstawie szkolnego planu nauczania klasy.
Wybierając drugą opcję, wszystkie przedmioty wczytywane są z ustawień szkolnego planu nauczania klasy,
bez względu na sekcję “status przedmiotu w klasach”, która jest dostępna dostępna na koncie z uprawnieniami
administratora w menu: Zasoby -> Przedmioty -> Po wybraniu przedmiotu.
Formularz uzupełniania i zatwierdzania ocen wygląda inaczej, niż w przypadku pierwszej (dotychczasowej)
opcji:
● Przedmioty wynikające ze wzoru są oznaczone błękitnym prostokątem na początku wiersza
● Nie ma możliwości edycji nazw przedmiotów z wyjątkiem wprowadzania podziałów wiersza
w przypadku długich nazw przedmiotów, które nie zmieszczą się w jednej linii świadectwa
● Nie ma możliwości edycji ocen
● Wyświetlane są ostrzeżenia
i błędy , dokładnie informujące o nieprawidłowościach
● Nie ma możliwości zapisu formularza, jeśli wyświetlane są w nim błędy
● Nawet gdy przypisano zbyt wiele przedmiotów danemu uczniowi, zostaną one wyświetlone, aby można
było uzyskać całościowy obraz sytuacji
● Przedmioty umieszczone w sekcji “Inne zajęcia” wynikają z ustawienia realizacji przedmiotu
w szkolnym planie nauczania

Generowanie świadectw
W przypadku, gdy generowane są świadectwa w klasie, gdzie został określony szkolny plan nauczania,
przedmioty rozszerzone wczytywane są ze szkolnego planu nauczania zamiast z określenia “Status
przedmiotu w klasach”, co jest dostępne na koncie z uprawnieniami administratora w menu: Zasoby ->
Przedmioty -> Po wybraniu przedmiotu.

Arkusze ocen
Moduł arkuszy ocen posiada przycisk
, który umożliwia wczytanie przedmiotów ze wzoru arkusza
i szkolnego planu nauczania oraz ocen rocznych lub końcowych z dziennika do kolumny. Oprócz przedmiotów
znajdujących się we wzorze arkusza, są tutaj wczytywane przedmioty, których realizację określono danemu
uczniowi w szkolnym planie nauczania jego klasy. W przypadku przekraczania przez dany przedmiot limitu
znaków określonego dla wzoru arkusza ocen, automatycznie wprowadzany jest znak podziału wiersza (*).

