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1. Usprawiedliwianie przez rodzica/opiekuna  

 rodzic/opiekun może usprawiedliwić nieobecność ucznia przygotowując 

usprawiedliwienie w module  e-Usprawiedliwienia – dostępne z menu głównego 

„Organizacja zajęć” -> „e-Usprawiedliwienia”,  
  

• przygotowanie usprawiedliwienia 

wymaga:  

o wskazania dat nieobecności, która ma być 
usprawiedliwiona,  

o uzupełnienia powodu nieobecności ucznia,  

o zaznaczenia czy informacja o nieobecności 

ucznia ma zostać przesłana do uczących go 

nauczycieli (rola informacyjna).   

W przypadku zaznaczenia tej opcji, 
informację o nieobecności otrzymają 
wszyscy nauczyciele, z którymi uczeń ma 
zajęcia we wskazanym czasie.  



 

 

1. Usprawiedliwianie przez rodzica/opiekuna  

• dodatkowe dostępne opcje:  

o możliwość usprawiedliwienia nieobecności na wybranych godzinach lekcyjnych,  

o możliwość dołączenia pliku do usprawiedliwienia,  

 

• przygotowany formularz wysyłany jest po kliknięciu w przycisk „Usprawiedliw nieobecności”,  

• po wysłaniu usprawiedliwienia wychowawca otrzymuje automatyczne powiadomienie 

wiadomością systemową o nowym usprawiedliwieniu.  

 



 

 

1. Usprawiedliwianie przez rodzica/opiekuna  

• na koncie rodzica/opiekuna dostępna jest historia wysłanych usprawiedliwień wraz z ich 

statusem,  

• wpisy mogą być filtrowane według dat,  

• po kliknięciu w ikonę załącznika można pobrać dołączony do usprawiedliwienia 

plik,  

• lista zawiera usprawiedliwienia wysłane dla każdego z uczniów związanego z kontem 

rodzica/opiekuna.  

 

  

  

  



 

 

2. Obsługa usprawiedliwień przez wychowawcę  
 po wysłaniu usprawiedliwienia przez rodzica/opiekuna wychowawca otrzymuje 

automatyczną wiadomość systemową o nowym usprawiedliwieniu,  

 lista oczekujących usprawiedliwień dostępna jest z menu głównego  Organizacja 

szkoły” -> „e-Usprawiedliwienia” – lista posortowana jest od najnowszego 

zgłoszenia,  

 istnieje możliwość zbiorczego usprawiedliwienia lub odrzucenia usprawiedliwień 

z listy.  

 



 

 

2. Obsługa usprawiedliwień przez wychowawcę  
 

Akcja usprawiedliwienia i akceptacji wiąże się z:  

• wysłaniem automatycznej wiadomości do rodzica/opiekuna o usprawiedliwieniu,  

• odnotowaniem statusu usprawiedliwienia jako „wysłane”,  

• przeniesieniem usprawiedliwienia do historii usprawiedliwień w widoku 

rodzica/ucznia,  

• przeniesieniem usprawiedliwienia na listę usprawiedliwionych w widoku 

wychowawcy,  

• wysłaniem automatycznej wiadomości do nauczycieli o nieobecności ucznia,  

jeśli rodzic/opiekun zaznaczył tę opcję.  



 

 

2. Obsługa usprawiedliwień przez wychowawcę  
 

• wszystkie obsłużone usprawiedliwienia dostępne są na osobnej liście,  z możliwością 

wyszukiwania według dat, klasy, ucznia,  
  

 istnieje możliwość odrzucenia już usprawiedliwionej nieobecności.  Służy do tego 

przycisk „Odrzuć usprawiedliwienie”.   

Efektem odrzucenia usprawiedliwienia jest przesłanie automatycznego 

powiadomienia do rodzica/opiekuna oraz usunięcie informacji na temat 

usprawiedliwienia w systemie.   



 

 

3. Historia usprawiedliwień u rodzica/opiekuna  
Rodzic/opiekun na swoim koncie posiada dostęp do historii usprawiedliwień. Lista 

zawiera podstawowe dane o usprawiedliwieniu.  

 



 

 

4. Dostęp do historii usprawiedliwień u dyrektora  
Dyrektor na swoim koncie posiada dostęp do historii usprawiedliwień. Lista zawiera 

podstawowe dane o usprawiedliwieniu.  

 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 



 

 

 


