
Panel Rodzica

Ta forma dziennika internetowego umo liwia ka demu rodzicowi, który jest wprowadzony
w systemie, bie cy dost p do informacji o post pach swojego dziecka.

Kolejne kroki wykonywane przez rodzica w celu przegl dania danych poprzez stron :
1) uruchomienie przegl darki (Mozilla Firefox),
2) wpisanie adresu internetowego szko y (np. idziennik.edu.pl/idziennik) – w oknie

przegl darki powinna si  ukaza  strona logowania do systemu, w oknie logowania
(rysunek poni ej) nale y wprowadzi  nazw  szko y, login i has o wygenerowane przez
system.

Prosz  szczególn  uwag  zwróci  na ma e i wielkie litery w nazwie u ytkownika i ha le – maj
znaczenie.
Nazwa szko y, to: zs2_reda (kreseczka to nie jest my lnik, jest to podkre lnik).

Po zalogowaniu si  do systemu Rodzic ma mo liwo  przegl dania danych, dotycz cych ocen,
obecno ci, uwag, profilu u ytkownika.
W pierwszym oknie rodzic ma mo liwo  podgl du osi gni  edukacyjnych ucznia z podzia em
na przedmioty, wystawione oceny. System na bie co podaje redni  ocen ze wszystkich
przedmiotów w danym semestrze. Po najechaniu myszk  na ocen  poka e si  informacja o typie
oceny oraz osobie, która j  wystawi a.

Przyk adowe okno.



W kolejnym oknie Obecno ci znajduj  si  informacje o frekwencji ucznia. Przegl danie danych
nast puje poprzez wybór miesi ca w polu . System odzwierciedla dok adny miesi czny rozk ad
planu lekcji oraz podaje bie ce statystyki frekwencji ucznia.

Przyk adowe okno.

Informacje o uwagach znajduj  si  w kolejnej zak adce w systemie. Okno zawiera informacje
o rodzaju wystawionej uwagi, dacie wystawienia oraz informacji o imieniu i nazwisku nauczyciela,
który wprowadzi  dan  uwag . Dodatkowo jest równie  wgl d w statystyk  uwag za pomoc

klawisza .

Kolejne okno zawiera informacje dotycz ce profilu u ytkownika, w którym rodzic mo e sam
zmieni , nadane mu wcze niej przez system has o dost pu do systemu.


