UONET+ - moduł Dziennik
Jak opisać przedmioty w dzienniku oddziału, aby prawidłowo
przeniosły się na arkusze ocen i świadectwa uczniów?
W dzienniku oddziału na stronie Uczniowie i przedmioty opisuje się dla każdego ucznia oddzielnie sposób
prezentacji poszczególnych przedmiotów na arkuszu ocen oraz świadectwie. Przede wszystkim należy
określić, czy przedmiot obowiązuje ucznia oraz czy powinien pojawić się na arkuszu ocen i na świadectwie.
Opisując przedmiot, który ma być umieszczony na arkuszu i świadectwie, należy uwzględnić następujące
elementy:
- jego miejsce w dokumencie (w grupie przedmiotów obowiązkowych, uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku liceum profilowanego – realizowanych w profilu);

- adnotacje, które powinny pojawić się obok jego nazwy (zakres rozszerzony, nauczany dwujęzycznie, w przypadku języków obcych – informacja o poziomie nauczania lub poziom dwujęzyczny);
- sposób wypełnienia pola przeznaczonego na ocenę roczną (aktualna ocena, ocena z poprzednich lat, wykreskowanie).
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Opisywanie przedmiotów w dzienniku oddziału
1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako wychowawca i uruchom moduł Dziennik.
2. Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału i w drzewie danych wybierz swój oddział.
3. W dzienniku oddziału przejdź na stronę Ustawienia dziennika/ Przedmioty i nauczyciele i sprawdź, czy na
liście znajdują się wszystkie przedmioty, tj.:
- wszystkie przedmioty realizowane aktualnie w oddziale (zarówno te, które mają znaleźć się
na arkuszach ocen i świadectwach uczniów, jak również te, które mają znaleźć się wyłącznie
w dzienniku),
- przedmioty, których oddział w bieżącym roku nie realizuje, ale chcemy, aby pojawiły się na
arkuszach ocen;
- w przypadku oddziałów na ostatnim poziomie – przedmioty realizowane na niższych poziomach (bez przypisywania nauczycieli do tych przedmiotów).
4. Dodaj do listy brakujące przedmioty.
5. Przejdź na stronę Ustawienia dziennika/ Uczniowie i przedmioty i kliknij przycisk Zmień opis przedmiotów.
Po wskazaniu ikony
znajdującej się z prawej strony przycisku Zmień opis przedmiotów wyświetla się
informacja ze wskazówkami, jak wypełniać tabelę.

6. W oknie Adnotacje i opis przedmiotów wypełnij tabelę i kliknij przycisk Zapisz.
Aby wprowadzić do wybranej komórki/komórek oznaczenie, zaznacz komórkę/komórki w tabeli
i w panelu po prawej stronie kliknij wybrane oznaczenie.
Komórki w tabeli zaznaczaj w standardowy dla Windows sposób, z użyciem klawisza Shift (kolejne
komórki) lub Ctrl (dowolne komórki).

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli, w której opisano, jak prezentowane są przedmioty na arkuszu ocen i świadectwie ucznia po zastosowaniu do nich poszczególnych oznaczeń.
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Prezentacja przedmiotu na arkuszu ocen/świadectwie ucznia w zależności od
zastosowanego oznaczenia w dzienniku
Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku
oznaczenie

opis

Prezentacja przedmiotu
na arkuszu
ocen/świadectwie

Uwagi

Miejsce przedmiotu na arkuszu/ świadectwie

AO

komórka biała - przedmiot obowiązkowy

przedmiot pojawi się w grupie przedmiotów obowiązkowych

oznaczenie stosowane
do przedmiotów domyślnie (za wyjątkiem
przedmiotu „zajęcia z
wychowawcą”)

komórka pomarańczowa –
przedmiot dodatkowy

przedmiot pojawi się w grupie przedmiotów dodatkowych

komórka zielona – przedmiot
uzupełniający

przedmiot pojawi się w grupie przedmiotów uzupełniających

w liceum profilowanym
komórka żółta – przedmiot w
profilu

przedmiot pojawi się w grupie przedmiotów nauczanych
w profilu

oznaczenie stosowane
tylko w liceach profilowanych

komórka jasno-szara z wpisem
AO – przedmiot występujący
tylko w dzienniku (np. SKS)

przedmiot nie pojawi się na
arkuszu i świadectwie ucznia

oznaczenie stosowane
domyślnie do przedmiotu „zajęcia z wychowawcą”

komórka szara – przedmiot nie
obowiązuje ucznia

przedmiot nie pojawi się na
arkuszu i świadectwie ucznia

Adnotacje o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego
w gimnazjum – poziom A1

obok nazwy języka pojawi się
dopisek III.0

w przypadku uczniów
rozpoczynających naukę języka obcego nowożytnego

w gimnazjum – poziom A2

obok nazwy języka pojawi się
dopisek III.1

w przypadku uczniów
kontynuujących naukę
języka obcego nauczanego w szkole podstawowej

w szkole ponadgimnazjalnej –
poziom A1

obok nazwy języka pojawi się
dopisek IV.0

w przypadku uczniów
rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego

w szkole ponadgimnazjalnej –
poziom B1

obok nazwy języka pojawi się
dopisek IV.1p.

w przypadku uczniów
kontynuujących naukę
języka obcego prowadzoną w zakresie podstawowym

III.0

III.1

IV.0

IV.1p.
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Oznaczenie zastosowane do przedmiotu w dzienniku
oznaczenie

opis

Prezentacja przedmiotu
na arkuszu
ocen/świadectwie

Uwagi

w szkole ponadgimnazjalnej –
poziom B2

obok nazwy języka pojawi się
dopisek IV.1r.

w przypadku uczniów
kontynuujących naukę
języka obcego prowadzoną w zakresie rozszerzonym

w szkole ponadgimnazjalnej –
poziom C1

obok nazwy języka pojawi się
dopisek IV.2

w przypadku uczniów
oddziałów dwujęzycznych

zr

w szkole ponadgimnazjalnej –
przedmioty obowiązkowe realizowane przez ucznia w zakresie
rozszerzonym

obok nazwy przedmiotu pojawi się dopisek (zakres roz-

pd

w szkołach/oddziałach dwujęzycznych – język obcy, który jest
drugim językiem nauczania

obok nazwy języka obcego
pojawi się dopisek poziom

nd

w szkołach/oddziałach dwujęzycznych – przedmiot nauczany
dwujęzycznie

obok nazwy przedmiotu
pojawi się dopisek naucza-

IV.1r.

IV.2
Inne adnotacje

szerzony)

dwujęzyczny

ny(a) dwujęzycznie

Sposób wypełniania pola przeznaczonego na ocenę roczną

AO2

wykreskowanie

pole zostanie wykreskowane

AO3

w przypadku oddziałów na ostatnim poziomie – ocenę wystawiono w poprzednich latach

w polu pojawi się ocena wystawiona na poziomie niższym niż poziom aktualny

jeśli nie zastosujemy
żadnego z tych wpisów,
to w miejscu przeznaczonym na ocenę roczną pojawi się ocena z
aktualnego poziomu

Oznaczenie AO3 – stosowane w przypadku oddziałów na ostatnim poziomie – można zastosować do
opisu przedmiotów również w wypadku, gdy nie istnieją elektroniczne dzienniki z lat poprzednich (bo
w szkole nie był jeszcze wdrożony system UONET+). Wówczas oceny wystawione na poziomie niższym
należy wprowadzić w arkuszach ocen uczniów, w sekcji Oceny uzyskane w innych szkołach/innych oddziałach.
Można również utworzyć dziennik oddziału na poprzedni rok szkolny. Do dziennika tego wprowadzamy
tylko te przedmioty, których nauczanie zakończyło się na poziomach niższych niż aktualny i wystawiamy
oceny końcowe z tych przedmiotów.
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