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Jak rejestrować przepływy uczniów w modułach Sekretariat 

i Dziennik, aby system nie wykazywał rozbieżności w danych 

ucznia na kaflu Niezgodności? 

Na stronie startowej wychowawcy oddziału, sekretarza szkoły i dyrektora może pojawiać się kafel Nie-

zgodności, na którym wykazywane są na bieżąco rozbieżności pojawiające w danych uczniów.  

Na kaflu tym wykazywane są następujące niezgodności:  

1. W module Sekretariat uczeń jest przypisany do oddziału, ale w module Dziennik nie występuje na 
liście uczniów tego oddziału. 

2. W module Dziennik uczeń występuje na liście uczniów oddziału, natomiast w module Sekretariat nie 
jest przypisany do tego oddziału.  

3. W module Dziennik uczeń występuje na liście uczniów więcej niż jednego oddziału. 

4. W module Sekretariat uczeń został wypisany z oddziału (został przeniesiony do innego oddziału/ 
szkoły lub został skreślony), natomiast w module Dziennik nadal figuruje na liście uczniów oddziału. 

 

Na stronie startowej wychowawcy wyświetlają się niezgodności występujące w jego oddziale, na stro-
nie startowej sekretarza szkoły i dyrektora – niezgodności występujące we wszystkich oddziałach. 

Jeśli w ciągu roku szkolnego uczniowie zmieniają oddział lub szkołę, to fakty te należy rejestrować w 
kartotekach uczniów, na karcie Miejsce w szkole (m.in. poprzez dodawanie odpowiednich wpisów w sekcji 
Oddziały) oraz w dziennikach oddziałów (poprzez dodanie lub skreślenie ucznia z listy uczniów oddziału). 
Czynności te wykonują odpowiednio sekretarz szkoły w module Sekretariat oraz wychowawcy w module 
Dziennik.  

W poradzie przedstawiamy, jak w różnych przypadkach powinny wyglądać poprawne zapisy w kartotece 
ucznia, na karcie Miejsce w szkole oraz w dziennikach oddziałów, aby system nie wykazywał na kaflu Nie-

zgodności rozbieżności w danych ucznia.  

Dane prezentowane na zrzutach są przykładowe i odnoszą się do roku szkolnego 2017/18. 
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Uczeń przyjęty do szkoły w czasie roku szkolnego 

Moduł Sekretariat 

W kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały powinien być dodany wpis o przynależno-
ści ucznia do oddziału od dnia przyjęcia do szkoły. Natomiast w sekcji Księga uczniów, w polu Data przyjęcia 
powinna być wprowadzona data przyjęcia ucznia do szkoły.  

 

Wówczas w widoku Uczniowie w oddziałach uczeń pojawi się na liście uczniów oddziału – w kolumnie 
W oddziale od pojawi się data przyjęcia ucznia do szkoły. 

 

Zobacz poradę:   Gromadzenie danych uczniów. Przewodnik dla sekretarza szkoły 

Moduł Dziennik 

Po przypisaniu ucznia do oddziału w module Sekretariat wychowawca oddziału powinien dodać ucznia 
do dziennika oddziału (na stronie Uczniowie).  

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/404
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Zobacz poradę:   Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? 

 

Zobacz film:   Modyfikowanie listy uczniów w dzienniku oddziału  

Uczeń, który zmienił oddział  

Moduł Sekretariat 

W kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały powinny znajdować się dwa wpisy opisu-
jące okresy przebywania ucznia w poszczególnych oddziałach.  

 

System pilnuje ciągłości dat we wpisach w sekcji Oddziały. 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/23
https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/Dziennik-lista-uczniow.mp4
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W widoku Uczniowie w oddziałach uczeń pojawi się na liście uczniów oddziału, do którego został przenie-
siony, z informacją, od kiedy przebywa w oddziale (w kolumnie W oddziale od).  

 

Natomiast w oddziale, z którego został przeniesiony, zostanie na liście przekreślony. 

 

Zobacz poradę:   Rejestrowanie przepływów uczniów. Przewodnik dla sekretarza szkoły 

Moduł Dziennik 

Po zarejestrowaniu w module Sekretariat przepływu ucznia między oddziałami, wychowawcy oddziałów 
powinni wykonać następujące czynności w dziennikach swoich oddziałów:  

- wychowawca oddziału, który uczeń opuścił – skreślić ucznia z listy uczniów, 

 

Zobacz film:   Jak skreślić ucznia z listy uczniów w dzienniku oddziału? 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/405
https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_005D.mp4
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- wychowawca oddziału, do którego uczeń przeszedł – dodać ucznia do listy uczniów oddziału. 

 

Zobacz film:   Modyfikowanie listy uczniów w dzienniku oddziału  

Uczeń, który opuścił szkołę  

Moduł Sekretariat 

W kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały powinny znajdować się dwa wpisy: 

• pierwszy – opisujący okres przebywania ucznia w oddziale,  

• drugi – z informacją, że uczeń opuścił szkołę.   

System pilnuje ciągłości dat we wpisach w sekcji Oddziały. 

W sekcji Księga uczniów powinna być wprowadzona data opuszczenia szkoły przez ucznia (w polu Data 

opuszczenia) oraz ustawiony odpowiedni status ucznia (Skreślony, a w przypadku śledzenia obowiązku 
Przekazany niepotwierdzony lub Przekazany potwierdzony). 

Data opuszczenia szkoły przez ucznia uzupełniana jest automatycznie po dodaniu odpowiedniego 
wpisu w sekcji Oddziały. System pilnuje zgodności dat opuszczenia szkoły w sekcjach Oddziały i Księga 

uczniów. 
Uczniowi, który opuszcza szkołę, domyślnie przypisywany jest status Skreślony.  

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/Dziennik-lista-uczniow.mp4
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W widoku Uczniowie w oddziałach, na liście uczniów oddziału uczeń zostanie przekreślony. 

 

Zobacz poradę:   Jak skreślić ucznia z listy uczniów szkoły? 

Moduł Dziennik 

Po poprawnym zarejestrowaniu faktu opuszczenia szkoły przez ucznia w module Sekretariat uczeń ten 
nie będzie pojawiał się w składach grup na realizowanych lekcjach. Będzie jednak nadal znajdował się na 
liście uczniów w dzienniku oddziału i dlatego wychowawca oddziału powinien skreślić go z listy uczniów. 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/33
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Zobacz film:   Jak skreślić ucznia z listy uczniów w dzienniku oddziału? 

Uczeń, który zmienił oddział, a następnie opuścił szkołę  

Moduł Sekretariat 

W kartotece ucznia, na karcie Miejsce w szkole, w sekcji Oddziały powinny znajdować się trzy wpisy: 

• pierwszy – opisujący okres przebywania ucznia w pierwszym oddziale, 

• drugi – opisujący okres przebywania ucznia w drugim oddziale,  

• trzeci – informujący, że uczeń opuścił szkołę. 

System pilnuje ciągłości dat we wpisach w sekcji Oddziały. 

Natomiast w sekcji Księga uczniów, powinna być wprowadzona data opuszczenia szkoły oraz ustawiony 
odpowiedni status ucznia (Skreślony, a w przypadku śledzenia obowiązku Przekazany niepotwierdzony lub 
Przekazany potwierdzony).  

Data opuszczenia szkoły przez ucznia uzupełniana jest automatycznie po dodaniu odpowiedniego 
wpisu w sekcji Oddziały. System pilnuje zgodności dat opuszczenia szkoły w sekcjach Oddziały i Księga 

uczniów. 
Domyślnie uczniowi nadawany jest również status Skreślony.  

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_005D.mp4
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Moduł Dziennik 

Po zarejestrowaniu każdego przepływu w module Sekretariat, wychowawcy oddziałów powinni uaktual-
nić listy uczniów w dziennikach oddziałów poprzez skreślenie lub dodanie ucznia. 

W efekcie końcowym uczeń powinien być skreślony w obydwu dziennikach.   


