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Opis warunków synchronizacji UONET >
YDP
Przed rozpoczęciem pracy z Wirtualną szkołą należy stworzyć strukturę jednostki edukacyjnej,
w której ten system będzie wykorzystywany. W tym celu użytkownik posiadający prawa
administratora powinien przejść do aplikacji Sekretariat Optivum:

Poniżej przedstawiono stronę główną aplikacji Sekretariat Optivum dla zalogowanego
użytkownika:
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KROK 1 – Historia (Lata szkolne)
Pierwszym krokiem do utworzenia poprawnej elektronicznej dokumentacji szkolnej jest
stworzenie przynajmniej aktualnego roku szkolnego (okresu promocyjnego). Okresy
promocyjne dzielą się dalej na okresy klasyfikacyjne (semestry). Dodawanie lat szkolnych ma

miejsce w zakładce

.
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Aby utworzyć okres promocyjny, należy:
 wybrać opcję Lata szkolne ze struktury widocznej w panelu po lewej stronie okna,

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Lata szkolne,

 w oknie Okresy promocyjne, dodawanie podać nazwę i datę rozpoczęcia roku szkolnego i
kliknąć przycisk Dodaj:
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UWAGA
Po kliknięciu przycisku Dodaj program domyślnie zasugeruje dodanie następnych okresów
promocyjnych. Aby opuścić ekran dodawania okresu promocyjnego należy kliknąć przycisk
Anuluj.
Okres promocyjny należy dalej podzielić na okresy klasyfikacyjne.
Aby do utworzonego okresu promocyjnego dodać okres klasyfikacyjny (semestr), należy:
 na liście Lata szkolne kliknąć prawym przyciskiem myszy na istniejący okres promocyjny,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Twórz nowy podział na okresy klasyfikacyjne:

 w oknie Okresy klasyfikacyjne, dodawanie podać nazwę okresu, jego numer, datę
rozpoczęcia i zakończenia oraz datę kiedy odbędzie się rada pedagogiczna i kliknąć
przycisk Dodaj:
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UWAGA
Po kliknięciu przycisku Dodaj program domyślnie zasugeruje dodanie następnych okresów
klasyfikacyjnych. Aby opuścić ekran dodawania okresu klasyfikacyjnego należy kliknąć przycisk
Anuluj.

KROK 2 – Organizacja szkoły
Następnym krokiem do utworzenia poprawnej elektronicznej dokumentacji szkolnej jest
stworzenie prawidłowej struktury jednostki edukacyjnej, w której ten system będzie

wykorzystywany. Tworzenie struktury jest możliwe w zakładce

.

Tworzenie organizacji szkoły składa się z następujących czynności:
 utworzenie Jednostki szkolnej (szkoły/zespołu szkół),
 utworzenie Oddziału bieżącego (klasy),
 dodanie zajęć edukacyjnych,
 dodanie pracowników pracujących w jednostce szkolnej oraz przypisanie ich do
wybranych oddziałów i zajęć,
 przypisanie wychowawcy do oddziału,
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 dodanie i przypisanie uczniów do oddziału.
UWAGA

Dodawania i przypisywanie uczniów do oddziałów odbywa się w zakładce

.

Jednostki szkolne
Aby utworzyć jednostkę (szkołę/zespół szkół), należy:
 wybrać opcję Jednostki ze struktury widocznej w panelu po lewej stronie okna,

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Jednostki,

 w oknie Szkoły, dodawanie wypełnić formularz (wymagane pola to: Nazwa, Regon, Skrót
i Typ) i kliknąć przycisk Dodaj:
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UWAGA
REGON wpisuje się jako numer czternastoznakowy. Oznacza to, że numery
dziewięcioznakowe należy uzupełnić do czternastu znaków zerami na końcu. W przypadku
podania nieprawidłowego numeru REGON pole to jest wyróżnione kolorem zółtym.
Pole Skrót nie może być puste ponieważ jego wartość identyfikuje jednostkę pod opcją
Jednostki w panelu po lewej stronie:

Oddziały bieżące
Następnym krokiem w tworzeniu poprawnej struktury organizacji szkoły jest utworzenie
oddziału bieżącego (klasy) w obrębie już utworzonej Jednostki (szkoły/zespołu szkół).
Aby utworzyć oddział (klasę), należy:
 w strukturze widocznej w panelu po lewej stronie rozwinąć drzewo Jednostki > Skrót
nadany jednostce (w tym przypadku test1) i kliknąć opcję Oddziały bieżące:
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 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy oddziały bieżące,

 w oknie Oddziały, dodawanie wypełnić formularz (wymagane pole to Symbol) i kliknąć
przycisk Dodaj:

UWAGA
Utworzony oddział zostanie dodany do sekcji Oddziały projektowane. Aby przypisać oddział do
Oddziałów bieżących należy określić okres jego istnienia.
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UWAGA
Po kliknięciu przycisku Dodaj program domyślnie zasugeruje dodanie następnych oddziałów.
Aby opuścić ekran dodawania oddziału należy kliknąć przycisk Anuluj.
Aby przypisać utworzony oddział do Oddziałów bieżących należy:
 w strukturze widocznej w panelu po lewej rozwinąć drzewo Jednostki > Skrót nadany
jednostce (w tym przypadku test1),
 rozwinąć opcję Oddziały projektowane > Symbol utworzonego oddziału i wybrać opcję
Okresy istnienia:

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy okresy istnienia,

 zaznaczyć odpowiednie okresy istnienia oddziału poprzez dwukrotne kliknięcie
odpowiednich przedziałów lewym przyciskiem myszy,
 kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie wybranego okresu,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj okres klasyfikacyjny do oddziału:
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 opuścić okno Tabela okresów istnienia oddziałów poprzez kliknięcie przycisku
znajdującego się w prawym górnym rogu okna.
Utworzony oddział zostanie automatycznie przeniesiony do sekcji Oddziały bieżące:

Zajęcia edukacyjne
Kolejnym krokiem w tworzeniu poprawnej struktury organizacji szkoły jest dodanie zajęć
edukacyjnych (przedmiotów), które następnie będzie można przypisać do utworzonych
oddziałów i pracowników (nauczycieli).
Aby dodać zajęcia edukacyjne, należy:
 wybrać opcję Zajęcia edukacyjne ze struktury widocznej w panelu po lewej stronie
okna:
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 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Zajęcia edukacyjne,

 w oknie Zajęcia edukacyjne, dodawanie wypełnić poniższy formularz i kliknąć przycisk
:
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UWAGA
W przypadku przedmiotów składających się z kilku składowych np. Edukacja wczesnoszkolna
możliwe jest dodanie jego elementów składowych. Aby to zrobić należy przejść do edycji
zajęcia edukacyjnego poprzez kliknięcie jego nazwy prawym przyciskiem myszy i wybranie z
menu kontekstowego opcji Modyfikuj wybrany:

Następnie należy kliknąć przycisk
znajdujący się w obszarze Lista składowych i w nowym
oknie podać nazwę i kod składowej (procedurę należy powtórzyć dla kolejnych elementów).

Pracownicy
Kolejnym krokiem w tworzeniu poprawnej struktury organizacji szkoły jest dodanie jej
pracowników – Nauczycieli, Dyrektorów, Sekretarek, Pedagogów i innych oraz przypisanie
zajęć do utworzonych oddziałów i nauczycieli.
Aby dodać pracownika, należy:
 wybrać opcję Pracownicy ze struktury widocznej w panelu po lewej stronie okna:

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Pracownicy,

 w oknie Pracownicy, dodawanie wypełnić poniższy formularz (wymagane pola to: Imię,
Nazwisko, PESEL) i kliknąć przycisk

:
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Plan nauczania – przypisywanie zajęć do oddziałów i nauczycieli
Aby przypisać zajęcia edukacyjne do uprzednio utworzonego oddziału, należy:
 przejść do sekcji Klasyfikacja>Plany nauczania,
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 z rozwijalnego menu Jednostka wybrać uprzednio utworzoną jednostkę (szkołę),
natomiast z rozwijalnego menu Oddział / profil wybrać utworzoną klasę (oddział):

 kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie wybranego okresu,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj nowe zajęcia dla profilu w oddziale:

 w oknie Dodawanie zajęć dla profilu w oddziale wybrać zajęcia i ich poziom i kliknąć
przycisk Akceptuj:

UWAGA
Po kliknięciu przycisku Akceptuj program domyślnie zasugeruje dodanie następnych zajęć.
Aby opuścić ekran dodawania zajęć dla profilu w oddziale należy kliknąć przycisk Anuluj.
Aby przypisać nauczyciela do zajęć edukacyjnych, należy:
 kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie dodanego przedmiotu,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Ustal przydział godzin:
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 przejść do zakładki Prowadzący,

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Prowadzący,
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 w oknie Prowadzący, dodawanie z rozwijalnej listy wybrać nauczyciela, który w obrębie
wybranego oddziału będzie prowadził wybrane zajęcia i kliknąć przycisk

:

Wychowawcy oddziału
Aby przypisać uprzednio utworzonego nauczyciela do oddziału (klasy) jako jego wychowawcę,
należy:
 w strukturze widocznej w panelu po lewej stronie rozwinąć drzewo Jednostki > Skrót
nadany jednostce (w tym przypadku test1), rozwinąć opcję Oddziały bieżące > Symbol
utworzonego oddziału i wybrać opcję Wychowawcy oddziału:
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 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy wychowawcy oddziału,

 w oknie Przypisywanie wychowawcy z rozwijalnej listy wybrać nauczyciela, który w
obrębie wybranego oddziału będzie pełnił rolę wychowawcy i kliknąć przycisk Akceptuj:

KROK 3 – Kartoteki i księgi (Ewidencja osób)
Ostatnim krokiem w tworzeniu poprawnej elektronicznej dokumentacji szkolnej jest
stworzenie ewidencji osób (uczniów) i przypisanie ich do odpowiednich jednostek i oddziałów.
Tworzenie ewidencji osób jest możliwe w zakładce

.

Uczniowie oddziału
Aby utworzyć konto ucznia w systemie, należy:
 przejść do zakładki

,

 wybrać opcję Ewidencja osób ze struktury widocznej w panelu po lewej stronie okna,
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 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Ewidencja osób,

 w oknie Kartoteka osobowa, dodawanie wypełnić formularz (wymagane pola to:
Nazwisko, Imię, Pesel, Data ur., Miejsce ur.) i kliknąć przycisk

:

Aby przypisać pojedyncze konto do wybranego oddziału, należy:
 kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwisko ucznia, którego chcemy przypisać do
oddziału,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Modyfikuj wybrany:
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 przejść do zakładki Miejsce w szkole,

 kliknąć przycisk

znajdujący się po prawej stronie listy Księga uczniów,

 w oknie Miejsce w szkole, dodawanie wypełnić poniższy formularz (wymagane pola to:
Szkoła, Oddział, Profil, Klasa) i kliknąć przycisk

:

 wypełnić poniższy formularz i kliknąć przycisk

:

Strona 22 z 24

Od tego momentu uczeń będzie widoczny na liście Uczniowie oddziału:

Możliwe jest także grupowe przypisywanie uczniów do wybranych oddziałów. Aby to zrobić,
należy:
 przejść do sekcji Przepływy>Przypisywanie uczniów do oddziałów,
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 z rozwijalnego menu Szkoła wybrać uprzednio utworzoną jednostkę (szkołę), podać datę
od której uczniowie będą należeć do oddziału oraz powód ich przyjęcia; możliwe jest
wyświetlenie wszystkich uczniów oraz tylko tych bez wpisu w księdze ewidencji,
 z rozwijalnego menu Do oddziału/profilu wybrać klasę (oddział), do którego chcemy
przypisać uczniów:

 klikać kolejno nazwiska uczniów przy wciśniętym klawiszu CTRL,
 kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie wybranych osób,
 z menu kontekstowego wybrać opcję Przyjmij zaznaczone osoby do wybranego
oddziału/profilu:

 potwierdzić klikając przycisk Tak.
UWAGA
Przy opuszczaniu okna Przyjmowanie grupowe konieczne jest potwierdzenie zaakceptowania
zmian poprzez kliknięcie przycisku Tak.
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