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UONET+ – opis zmian 
 

 

 

Poniżej zamieszczamy informację o zmianach jakie zostaną opublikowane w aplikacji 

UONET+ na wydaniu 23.02. 

 

MODUŁ ADMINISTROWANIE: 
 

1. Dodano możliwość wyboru okresu kształcenia 1,5 roku oraz 2,5 roku. 

 
 
 

2. Dodano nowe pozycje słownikowe: 

zawód zdobnik ceramiki -  numer zawodu 731609 oraz dwóch kwalifikacji: 

• AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych (eksperyment 

podstawa 2019 

• AU.XX Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych (eksperyment 

podstawa 2017 

 

3. Dodano informację o oddziale, którego plan jest aktualnie modyfikowany. 

Zmiany wprowadzone na wydaniu 23.02 



 
UONET+, wersja 23.01 – opis zmian 2 

                                                                                                                   www.vulcan.edu.pl 

4. Usprawniono działanie słownika osiągnięć. 

 

MODUŁ SEKRETARIAT: 
 

1. Zmieniono pole Wynik egzaminu na Arkuszu ocen na pole "Informacja na arkuszu", dodając 

jednocześnie pola  "Przystąpił(a)", "Nie przestąpił(a)" oraz "Zwolniony(-a), i taką informację 

przenosimy na arkusz. Zmiana odnosi się do następujących arkuszy: 

MEN-I/44b/2 
MEN-I/44b/2 (od 2019/2020) 
MEN-I/50/2 (od 2019/2020) 
MEN-I/50/2 (od 2021/2022) 
MEN-I/51/2 (od 2019/2020) 
MEN-I/51/2 (od 2021/2022) 
MEN-I/63j/2 (od 2019/2020) 
MEN-I/52/2 (od 2020/2021) 
MEN-I/52/2 (od 2021/2022) 
MEN-I/52/2 (od 2017/2018) 
MEN-I/53/2 (od 2019/2020) 
MEN-I/53/2 (od 2021/2022) 

 

 Wybranie jednej opcji powoduje zablokowanie możliwości wprowadzenia drugiej opcji: 

 

  

 

2. Dodano mechanizm weryfikacji unikalności adresu e-mail rodzica i ucznia. System nie pozwoli 

na wpisanie tego samego adresu e-mail u rodzica i u ucznia.  

Jeżeli uczeń i rodzic ma już wprowadzony ten sam adres mailowy, to w momencie edycji 

danych program nie pozwoli ich zapisać do czasu zmiany adresu mailowego. 
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3. Dostosowano export pliku SOU do obowiązujących przepisów RODO. 

4. Dodano kolumnę profil/zawód, która umożliwia szybką identyfikację specjalności ucznia w 

przypadku oddziałów łączonych.  

 

 

 

MODUŁ DZIENNIK: 
 

1. Dodano w dzienniku przedszkola informację o obecności przedszkolaków również w dniach 

poprzednich.

 
 

2. Zmieniono komunikat o widoczności informacji o kontakcie z rodzicami dla nauczyciela 

wprowadzającego informacje. Nowy zapis:  

"Dla wszystkich nauczycieli mających dostęp do dziennika". 

 

3. W dzienniku, w oknie dodawanie uwag oraz w dziennikach zajęć innych zostało wyszarzane 

drugie imię ucznia.  

 

4. W kartotece ucznia w zakładce kariera umożliwiono zdefiniowanie egzaminu w terminie 

dodatkowym. Nowa pozycja przyjmuje postać: "Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, 

semestralne w terminie dodatkowym i sprawdziany umiejętności". 

 

5. W zestawieniu „Wykaz zebrań z rodzicami” dodano kolumnę „Agenda”. 

 

6. W dzienniku przedszkola przy planie nauczycieli przedszkola dodano filtr grupy zwiększając 

przejrzystość widoku. 

 

7. Zwiększono limit znaków w opisie form pomocy w Dzienniku Zajęć Innych. 

 

MODUŁ WIADOMOŚCI: 
 

1. Na liście adresatów zostały czytelnie wyróżnione osoby w formie , które nie mają   

wpisanego w kartotece adresu e-mail a tym samym nie mogą odebrać wiadomości. 
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2. Po wskazaniu adresata w przypadku uczniów i rodziców w czytelny sposób prezentujemy 

informację o oddziale. 

 

 
 

3. W adresatach dodano możliwość wyboru grup na które podzielony jest oddział. 

 

 
 

 

4. Zwiększono liczbę indywidualnych adresatów widocznych w pasku adresatów redagowanej 

wiadomości. Liczba wyświetlanych adresatów została zwiększona do 10.  

 

5. Dodano możliwość prezentowania pseudonimu ucznia, co umożliwi odróżnienie dwóch 

uczniów z identycznym imieniem i nazwiskiem. 

 

 

 


