INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRZEZ UCZNIA
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. KS. KARD. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W KADCZY
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LOGOWANIE DO SYSTEMU
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1. Zalogowanie się do dziennika elektronicznego przez podanie loginu i hasła
2. Logowanie się do systemu w kontekście rodzic/uczeń (nie pracownika)
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ZMIANA HASŁA UCZNIA – PRÓBA I LOGOWANIA
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1. Podanie starego hasła – hasła otrzymanego z systemu
2. Nowe hasło z potwierdzeniem
3. Adres email, na który zostanie wysłane nowe hasło w przypadku zapomnienia hasła
przez ucznia
4. W zależności od wieku ucznia wybranie jednej z dwóch dostępnych opcji:
a) Uczeń nie ma ukończonych 13 lat – potrzebne potwierdzenie przez rodzica
b) Uczeń ma ukończone 13 lat – autoryzacja bez potwierdzenia przez rodzica
c) Zatwierdzenie zapoznania się z regulaminem systemu Synergia
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PANEL ADMINISTRACYJNY
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1. Opcja oceny pozwala zobaczyć otrzymane przez ucznia do tej pory oceny za różne formy
aktywności na lekcji
2. Opcja frekwencja pozwala na zobaczenie dotychczasowej frekwencji
3. Wiadomości - informacje przesyłane przez nauczycieli jak i informacje zwrotne wysłane
przez ucznia
4. Pilne ogłoszenia kierowane przez nauczycieli do uczniów
5. Terminarz – zestawienie w formie kalendarza najważniejszych wydarzeń zaplanowanych
przez nauczycieli dla ucznia (kartkówki, sprawdziany, wypracowania, testy itp.)
6. Zadania domowe – aktualne zadania do wykonania przez ucznia wysłane przez nauczycieli
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OPCJA OCENY
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1. Wykaz ocen otrzymanych przez ucznia wraz z pogrupowaniem ich na przedmioty i okresy
2. Szczegółowy opis rodzaju ocen jakie może otrzymać uczeń
3. Dostępne opcje:
a) Archiwum – oceny z poprzednich lat
b) Róże opcje pokazywania dodanych ocen
c) Drukuj – możliwość wydrukowania wszystkich ocen
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OPCJA FREKWENCJA
Wykaz ocen otrzymanych przez ucznia wraz z p

2
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1. Wykaz frekwencji ucznia
2. Dostępne dodatkowe opcje:
a) Archiwum – pokazuje frekwencje ucznia z poprzednich lat
b) Nieobecności dodane od ostatniego logowania
c) Drukuj – wydruk frekwencji
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OPCJA WIADOMOŚCI – CZ.I
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1. Widok odebranych wiadomości
a) Możliwość pojedynczego usuwania wiadomości – opcja kosza po lewej stronie
b) Usuwanie kilku wiadomości – po zaznaczeniu ikony kwadracika i kliknięciu Usuń
zaznaczone
c) Opcja więcej poleceń – pozwala na wydrukowanie wiadomości
2. Opcja pozwala na filtrowanie wiadomości dla konkretnego adresata
3. Napisz – tworzy wiadomość
4. Możliwość zmiany widoku na : odebrane, wysłane, usunięte i zarchiwizowane wiadomości
5. Dodanie własnej etykiety
7

OPCJA WIADOMOŚCI – CZ.II WYSYŁANIE
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1. Wybór adresata wiadomości
2. Tworzenie nowej wiadomości
a) Konieczne podanie jest tematu wiadomości
b) Dokładnie opisanie problemu, informacji do danej osoby

8

OPCJA WIADOMOŚCI – CZ.III ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚĆ

1. Po kliknięciu w daną wiadomość uczniowi wyświetla się powyższy ekran:
a) Uczeń ma możliwość odpowiedzenia na wysłaną wiadomość
b) Usunięcia wiadomości
c) Przekazania wiadomości innej osobie, nauczycielowi itp.
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OGŁOSZENIA

1. Kliknięcie przez ucznia opcji Ogłoszenia pozwala na wyświetlenie tablicy ogłoszeń –
ważnych komunikatów wysyłanych przez nauczycieli, pracowników szkoły zarówno
dla ucznia jak i jego rodzica informujących o bieżących pracach szkoły, wydarzeniach
itp.
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TERMINARZ

1. Opcja Terminarz pozwala uczniowi zaznajomić się z bieżącym planem tygodnia.
Uczeń ma możliwość zobaczyć nadchodzące wydarzenia – dni wolne, uroczystości
szkolne, wycieczki klasowe, jak również czekające go w danym dniu sprawdzany,
zadania klasowe, zawody sportowe, itp.
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ZADANIA DOMOWE – CZ. I
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1. Wybranie zakresu daty pozwala na wyfiltrowanie zadań tylko z zaznaczonego
przedziału czasu
2. Opcja przedmiot pozwala na wybór zadań tylko z danego przedmiotu
3. Widok aktualnych zadań przypisanych uczniowi
4. Oś czasu pokazująca do kiedy dane zadanie ma być zrobione
5. Opcja umożliwia podgląd zadania
6. Pobierz zadanie – pozwala na pobranie uczniowi plików znajdujących się w wysłanym
zadaniu przez nauczyciela
7. Opcja umożliwiająca wysłanie rozwiązania do danego zadania
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ZADANIA DOMOWE – CZ. II WYSYŁANIE

1. Kliknięcie przycisku wyślij rozwiązanie pozwala na odesłanie nauczycielowi pliku
z rozwiązaniem. W przypadku większej ilości załączników (zdjęć, dokumentów)
zalecanym sposobem przesyłania plików jest format .zip (pliki należy spakować
i skompresować) – pozwala to na przesyłanie większej ilości plików wymaganych do
rozwiązania danego zadania, jak również ogranicza wielkość wysyłanych załączników.
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INNE OPCJE

1. Dodatkowo uczeń ma możliwość po wyborze z menu znajdującego się na górnym pasku:
a) Zobaczenia aktualnego planu lekcji
b) Przypisane do niego dyżury
c) Obecne lekcje z materiałami i zadaniami
d) Zaplanowane lekcje – lekcje, które się jeszcze nie odbyły
e) Pliki szkoły – dokumenty udostępnione przez szkołę
2. W opcji Uczeń istnieje możliwość wyświetlenia:
a) Uwag (pozytywnych, jak i negatywnych) otrzymanych przez ucznia
b) Szczególne osiągniecia dydaktyczne
c) Informacje o uczniu
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