MODUŁ OŚWIADCZEŃ
Instrukcja dla nauczyciela i dyrektora
Moduł oświadczeń daje nauczycielom i dyrektorom możliwość generowania wszelkiego rodzaju
elektronicznych oświadczeń w systemie,
a także umożliwi sprawne podejmowanie decyzji
i elektroniczne składanie oświadczeń przez rodziców lub uczniów.
Proces pozyskiwania oświadczenia/zgody od Rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego
ucznia/słuchacza można podzielić na trzy kroki.
1. Stworzenie/wybór potrzebnego wzoru oświadczenia.
2. Wygenerowanie oświadczenia przy użyciu wcześniej stworzonego wzoru.
3. Przegląd decyzji oświadczających.
Lokalizacja modułu oświadczeń:
- na koncie dyrektora Sekretariat -> Oświadczenia
- na koncie nauczyciela Uczniowie -> Oświadczenia
- na koncie rodzica/ucznia Wiadomości -> Oświadczenia

1. Wzory oświadczeń
Tworzenie nowego wzoru
Aby utworzyć nowy wzór należy w module oświadczeń wejść w opcję Wzory -> Utwórz wzór.
Użytkownik zostanie przeniesiony do panelu tworzenia, gdzie ustala wszystkie informacje dotyczące
danego oświadczenia tj. nadaje nazwę, określa przyciski decyzji dla oświadczającego oraz
wprowadza treść oświadczenia przy użyciu edytora dostępnego w systemie. Dodatkowo podczas
dodawania nowego wzoru dostępne jest pole umożliwiające skopiowanie danych z innego wzoru,
dzięki czemu można łatwym sposobem dodać wzór w oparciu o już istniejący wzór.

Edytor pozwala na wprowadzenie stałej treści, a także na dodanie parametrów uzupełnianych
w czasie generowania oświadczenia przez generującego lub składania decyzji przez
oświadczającego.

●

Niebieskim kolorem zostały oznaczone pola, które uzupełniają się automatycznie
lub mają zostać wypełnione przez generującego w trakcie generowania.

Niebieskie pola generowane automatycznie to pola, w miejsce których podczas generowania,
wstawiane są odpowiednie informacje (np. numer, data, imię i nazwisko ucznia).
Dodatkowo jest dostępna opcja “pole do uzupełnienia dla generującego”. To pole generujący będzie
wypełniał ręcznie na etapie generowania oświadczenia. Pole może być uzupełniane
spersonalizowaną treścią do każdego ucznia, bądź tą samą treścią dla wszystkich zaznaczonych
uczniów.
●

Zielonym kolorem zostały
przez oświadczającego.
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Pierwszym parametrem jest pole, które oświadczający będzie musiał wypełnić treścią. Drugą opcją
jest stworzenie listy wyboru, z której oświadczający będzie miał coś wybrać. Podczas wstawiania listy
wyboru do treści pojawi się okno, w którym należy zdefiniować listę.

Po zdefiniowaniu listy, jeśli najedzie się kursorem myszy na zielone pole pojawi się dymek
z podglądem, treści jaką zawiera lista.

Po zapisaniu dokumentu, wzór pojawi się na liście wzorów własnych i będzie można z niego
skorzystać podczas generowania.

Wczytywanie wzoru z bazy
MobiDziennik udostępnia bazę wzorów, z których generujący może skorzystać. Aby wczytać wzór
z bazy należy wybrać przycisk Wzory -> Wczytaj z bazy, po kliknięciu na wzór z listy uruchomi
się jego podgląd, pod którym będzie dostępny przycisk “Wczytaj”. Wczytany wzór pojawi się na liście
własnych i publicznych wzorów, co oznacza, że będą mogli z niego skorzystać inni nauczyciele i

dyrektorzy do generowania oświadczeń. Nie będą jednak mogli wprowadzać w nim zmian, w
przeciwieństwie do osoby, która wczytała wzór.
Edycja wzoru
Aby edytować wzór należy wybrać go z listy wzorów własnych, użytkownik zostanie przeniesiony do
edycji wzoru, w której może zmienić nazwę dokumentu, przyciski decyzji dla oświadczającego,
a także edytować treść, aby była bardziej dostosowana do potrzeb generującego. Dokładne działanie
edytora jest opisane w punkcie “Tworzenie wzoru”.

2. Generowanie oświadczeń
Aby wygenerować oświadczenie należy wejść w opcję Oświadczenia -> Wygeneruj oświadczenia.
Generowanie zostało podzielone na dwa etapy.
W pierwszym etapie w polu “Wzór” generujący wybiera z listy wzór, z którego będzie korzystał.
Następnie w prawym dolnym rogu użytkownik wybiera uczniów, których będzie dotyczyć
oświadczenie. Dostępne jest filtrowanie uczniów według klas lub wycieczek. Aby wybrać uczniów,
należy kliknąć na ich imię i nazwisko na liście. Domyślnie zaznaczonym oświadczającym jest
rodzic/opiekun prawny, ale generujący może zmienić to oznaczenie wedle potrzeby. Możliwe jest
oznaczanie wszystkich oświadczających poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny danego typu
oświadczającego. W klasach, gdzie część uczniów jest pełnoletnia przydatnym może okazać
się przycisk “zaznacz pełnoletnich jako oświadczających” znajdujący się pod listą wybranych uczniów.

Po przejściu do drugiego etapu użytkownik widzi podgląd oświadczenia z podziałem na uczniów.
Przełączanie się pomiędzy dokumentami różnych uczniów możliwe jest przy użyciu przycisków “<<”
i “>>” znajdujących się przy imieniu i nazwisku ucznia.

W tym etapie generujący oświadczenie może wpłynąć na ostateczną wersję dokumentu poprzez
wypełnienie pól dla generującego. Pola mogą być uzupełniane spersonalizowaną treścią do każdego
ucznia lub tą samą treścią dla wszystkich zaznaczonych uczniów. Po uzupełnieniu pierwszego pola
system zapyta czy ma przypisać treść tego pola do reszty uczniów.
Po wygenerowaniu oświadczenia, do użytkowników, których generujący oznaczył jako uprawnionych
do podjęcia decyzji, zostanie automatycznie wysłana wiadomość informująca o oświadczeniu
oczekującym na podpisanie/wypełnienie. Nadawcą wiadomości będzie generujący.

Osoba oświadczająca będzie wypełniała oświadczenie kilkoma kliknięciami w systemie, a jej decyzja
zostanie od razu przesłana do osoby, która wygenerowała oświadczenie.

3. Przegląd decyzji oświadczających
Przegląd oświadczeń
Przegląd oświadczeń został podzielony na pojedynczy i zbiorczy. Użytkownik przechodząc do modułu
oświadczeń domyślnie znajduje się w przeglądzie zbiorczym, w którym znajduje się lista oświadczeń
wygenerowanych przez niego oraz wygenerowanych dla uczniów, gdzie pełni rolę wychowawcy (w
przypadku nauczycieli). Wyświetlane tam są kolejno informacje: nazwa oświadczenia, liczba
uczniów/słuchaczy, dla których zostało wygenerowane oświadczenie, liczba złożonych decyzji oraz
data, czas i osoba, która wygenerowała oświadczenie.

Użytkownik może wejść w przegląd konkretnego oświadczenia wybierając je z listy. W tym miejscu
znajdują się dokładniejsze informacje o oświadczeniu, a przede wszystkim zbiorczy widok złożonych
decyzji w opcji “Lista uczniów/słuchaczy”.

W górnej części strony znajdują się przyciski “Skasuj poniższe oświadczenia” i “Drukuj złożone
oświadczenia”
“Skasuj poniższe oświadczenia” przycisk usuwa oświadczenie z systemu tj. znika ono
u generującego, jak i u oświadczającego.
“Drukuj złożone oświadczenia” - przycisk umożliwia wygenerowanie pliku zawierającego wszystkie
złożone oświadczenia w formacie pdf i zapisanie go na swoim urządzeniu lub wydrukowanie.
Na liście zostanie wyświetlone imię i nazwisko ucznia, którego oświadczenie dotyczy, przesłana
decyzja, dane oświadczającego, czas złożenia decyzji. Dostępne są również przyciski “Wyświetl
treść”, “Drukuj”, “Zarządzaj”.
Przycisk “Wyświetl treść” pozwala na podejrzenie informacji podanych przez składającego
oświadczenie np. treść, którą wpisał w polu lub opcję, którą wybrał z listy wyboru zdefiniowanej
we wzorze. Kolorem zielonym zostanie oznaczone pole, które uzupełnił oświadczający.

Kolejnym przyciskiem jest “Drukuj” - przycisk umożliwia wygenerowanie pojedynczego złożonego
oświadczenia w formacie pliku pdf i zapisanie go na swoim urządzeniu lub wydrukowanie.
Przycisk “Zarządzaj” przenosi do widoku oświadczenia dotyczącego konkretnego ucznia. W tej opcji
możliwa jest anulacja decyzji złożonej przez oświadczającego lub złożenie decyzji za
oświadczającego. Opcja złożenia decyzji za oświadczającego może być przydatna w sytuacji, gdy
oświadczający nie ma możliwości złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, a w konsekwencji tego
składa oświadczenie pisemnie. Nauczyciel/dyrektor chcąc mieć uporządkowaną dokumentację w
systemie - ręcznie wprowadza decyzję oświadczającego do systemu, bazując na papierowym
oświadczeniu.

Jeśli oświadczający lub nauczyciel/dyrektor zmieni wcześniej podjętą decyzję lub ją anuluje - osoba,
która wygenerowała oświadczenie dostanie wiadomość informującą o tym fakcie.

Przegląd pojedynczy przedstawia listę oświadczeń podzieloną na uczniów. Klikając na oświadczenie
z listy - użytkownik zostanie przeniesiony do podglądu tego oświadczenia, z tego poziomu także
może złożyć decyzję za oświadczającego.

