
Szkolny Dziennik Internetowy 

4. Dyrektor

Dyrektor  logując  się  na  swoje  konto  ma  możliwość  podglądu  ocen  dla  wszystkich  klas  ze 

wszystkich  przedmiotów,  możliwość  dodawania,  edycji  i  usuwania  ogłoszeń,  wykonywania 

wydruków, przeglądania statystyk i historii wpisów.

4.1 Uczniowie-oceny

Opcja daje możliwość wyświetlenia ocen pojedynczego ucznia.

4.2 Przedmioty-oceny

Opcja pozwala na wyświetlenie ocen z wybranego przedmiotu w danej klasie.

4.3 Nieobecności

Opcja pozwala na wyświetlenie nieobecności uczniów wybranej klasy.

4.4 Uwagi 

Opcja pozwala na wyświetlenie uwag uczniów wybranej klasy

4.5 Wydruki dla klasy

Opcja pozwala na wydruk ośmiu rodzajów zestawień dotyczących danych uczniów wybranej 
klasy.

4.6 Wydruki dla szkoły

Opcja pozwala na wydruk zestawień ocen i frekwencji dla wszystkich klas.

4.7 Ogłoszenia

W zakładce ogłoszenia mamy dostępne następujące warianty:



 dodaj ogłoszenie  - pozwala na dodanie ogłoszenia dla całej szkoły

 usuń ogłoszenie - pozwala na usunięcie ogłoszenia z bazy

 pokaż ogłoszenia– wyświetla aktualnie dostępne ogłoszenia

4.8 Statystyka

Opcja ta pozwala wyświetlenie następujących zestawień:

 średnia ocen cząstkowych  - z podziałem na klasy

 średnie ocen semestralnych – z podziałem na klasy

 oceny niedostateczne  – pokazuje ilość ocen niedostatecznych uczniów wybranej 

klasy

 uwagi – statystka dotycząca ilości uwag uczniów w wybranej klasie

 frekwencja – wyświetla zestawienie nieobecności dla wybranej klasy

 frekwencja-wszystkie klasy – zestawienie frekwencji wszystkich klas

 odwiedziny – statystyka odwiedzin dziennika dla uczniów wybranej klasy

4.9 Historia

Opcja ta pozwala na zapoznawanie się historią wprowadzanych ocen.

 oceny ucznia

 oceny z przedmiotu

 oceny klasy 

4.10 Zmień semestr

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

wcześniejszymi ocenami.

4.11 Informacje

W zakładce „Informacje” mamy podane dane informacyjne o tym jaki jest aktualnie ustawiony 

semestr oraz dane o ilości, klas, uczniów, nauczycieli, przedmiotów w bazie.



4.12 Zmiana hasła

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 i składać się z małych i wielkich liter oraz z cyfr lub znaków 

specjalnych. Hasło należy zmieniać co 30 dni.

Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu dziennika internetowego.

1. Hasło logowania do dziennika internetowego dyrektora 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 dyrektora  nie podlega  zmianie i nie może być przydzielony innej osobie.

3. Dyrektor nie może podawać swojego hasła innej osobie.

4. Dyrektor 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  dyrektor ma 

obowiązek wylogować się z dziennika internetowego.
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