
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
FRYDERYK  

WERSJA DLA RODZICA



LOGOWANIE

Dostęp do witryny możliwy jest po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane 
jest podanie loginu oraz hasła. Login wraz z instrukcją logowania do Dziennika Elektronicznego 
Fryderyk otrzymują Państwo ze szkoły.  

Aby zalogować się po raz pierwszy należy:  
✓ kliknąć na podany  w instrukcji link do strony Dziennika Elektronicznego
✓ następnie przeprowadzić proces rejestracji swojego konta – klikamy guzik „Rejestracja”, 
uzupełniamy pola takie jak: login- wpisujemy ten który otrzymaliśmy ze szkoły, imię, nazwisko, 
pesel dziecka, imię i nazwisko dziecka i klikamy zielony guzik „Rejestracja” 
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✓ system wymusza na użytkowniku podanie hasła – hasło musi składać się z 8 do 16 znaków 
oraz musi zawierać co najmniej jedną literę i cyfrę.
✓ po utworzeniu hasła, przechodzimy do strony logowania.  

Po zalogowaniu się do Witryny Rodzica, pojawia się strona startowa Dziennika Elektronicznego. 
Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie loginu oraz utworzonego 
hasła.



Screen 4

Jeśli Rodzic zapomni hasło można kliknąć  w pole na stronie logowania " Przywracanie dostępu 
do konta" (warunkiem jest uzupełnienie aktualnego adresu email).
Klikamy na ten komunikat i przechodzimy do następnego pola.
Podajemy swój adres email lub login i klikamy zielone pole „Resetuj hasło”.
Na podany wcześniej adres email przychodzi link do resetowania hasła – link jest ważny 1
dzień.
Logujemy się do swojej skrzynki pocztowej i postępujemy zgodnie z instrukcja podaną w 
wiadomości.
Wpisujemy nowe hasło, potwierdzamy je i klikamy „Resetuj hasło”.
Następnie przechodzimy do strony logowania i wpisujemy swój login i nowe hasło.



Profil Rodzica

Rodzic logując się do dziennika, rozwijając listę przy swoich danych  ma do wyboru podgląd 
swojego profilu, możliwość zmiany hasła oraz wylogowania  się z systemu.
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PROFIL RODZICA– klikając na ten widok Rodzic widzi swoje dane (imię, nazwisko, telefon),  
w tym miejscu może wpisać lub uaktualnić swój adres email klikajać w ikonke "Ustaw adres 
email"  oraz widzi dane swojego dziecka/dzieci (imię, nazwisko, do jakiej klasy uczęszcza, 
pesel, oraz numer w dzienniku).
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Screen 7 

ZMIANA HASŁA – w tym miejscu Rodzic ma możliwość zmiany swojego hasła do systemu. 
Rodzic wprowadza aktualne hasło, następnie nowe hasła, które potwierdza i klika zapisz.
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CHARAKTERYSTYKA STRONY

Witryna składa się z następujących zakładek: 

✓ Plan zajęć 
✓ Wiadomości 

 ✓Moje dzieci
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PLAN LEKCJI

Na zakładce Plan zajęć wyświetlany jest plan lekcji dziecka na cały tydzień. Jeśli Rodzic ma np. 
2 dzieci uczących się w szkole, wybiera z listy rozwijanej swoje dziecko i widzi jego/jej plan 
zajęć.

Rodzic klikając na wybrany przedmiot swojego dziecka na planie zajęć, klikając „Przejdź” ma 
możliwość podglądu, frekwencji, ocen dziecka, oraz klikając Więcej : informacji o przedmiocie 
oraz sprawdzianów/klasówek, zadań domowych.
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Screen 13 – FREKWENCJA

Screen 14 -TEMATY
Jeśli nauczyciel napisze notatkę dla rodziców i uczniów jest ona widoczna  jako „Informacja do 
zajęć”

Screen 15 -OCENY



Screen 16 – INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Screen 17 -  SPRAWDZIANY/KLASÓWKI

Screen 18 – SZCZEGÓŁY SPRAWDZAINU/KLASÓWKI



Screen 19 – ZADANIA DOMOWE

Screen 20 – SCZEGÓŁY ZADANIA DOMOWEGO

WIADOMOŚCI

W zakładce tej są prezentowane wiadomości przesyłane przez wychowawcę lub innych 
nauczycieli. Również rodzice mogą wysyłać wiadomości lub odpowiedzieć na wiadomość 
otrzymaną od nauczyciela.
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OCENY

Klikając na zakładkę „OCENY” dziennik przenosi użytkownika na widok wszystkich ocen 
swojego dziecka – Profil Ucznia.
W tej zakładce Rodzic ma możliwość podglądu wszystkich ocen wystawionych dziecku.
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Na zakładce Oceny jest możliwość podglądu wszystkich ocen swojego dziecka z danego 
semestru  z poszczególnych przedmiotów (wybieramy z listy rozwijanej Semestr I lub II ).  
Najeżdżając myszka na nazwę przedmiotu, podświetli się nauczyciel nauczający ucznia, a na % 
pojawiające się  w nawiasie widzimy % frekwencję ucznia na danej lekcji. Jeśli najedziemy 
myszką na wystawioną ocenę, rodzic zobaczy czego dotyczyła ocena oraz jaka jest jej wartość 
wagowa.
Przy każdej z ocen jest data wystawienia danej oceny. W tym miejscu Rodzic widzi oceny 
cząstkowe, prognozowane na semstr lub na koniec roku oraz oceny na koniec semestru lub 
oceny roczne.
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FREKWENCJA

Klikając na zakładkę „FREKWENCJA” dziennik przenosi użytkownika na widok frekwencji  
swojego dziecka – Profil Ucznia.
Na zakładce Frekwencja prezentowana jest obecność Ucznia w ciągu danego miesiąca. Jest 
możliwość wyboru danego miesiąca i sprawdzenia jak Uczeń uczęszczał na zajęcia w wybranym
miesiącu. 
Po prawej stronie widoku pojawia się  „Legendę obecności”- objaśniająca znaki frekwencji oraz 
Rodzic ma podgląd w % frekwencję miesięczną oraz roczną swojego dziecka.
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UWAGI I OSIĄGNIĘCIA

Rodzic klikając w Profil Ucznia ma możliwość podglądu możliwość podglądu wszystkich 
wystąpień ucznia w występach szkolnych, pozaszkolnych, koncertach oraz innych uwag.
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HISTORIA UCZNIA

Rodzic klikając w Profil Ucznia ma możliwość wybierając „Historia Ucznia” widoku całej Historii 
ucznia w Szkole, tj. kiedy został przyjęty, rozpoczął zajęcia w szkole, kiedy został promowany do 
klasy następnej.
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ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI

Wybieramy  w  Profil  –  Zgłoszenie  obecności  –  Dodaj  nieobecność –  wybieramy  czas
nieobecności, opis nieobecności, typ nieobecności i klikamy – dodaj nieobecność. Nieobecność
zostaje  wysłana  przez  Rodzica,  następnym  krokiem  jest  potwierdzenie  nieobecności  przez
wychowawcę / opiekuna ucznia.  
Uwaga : Jeśli nie wybierzemy typu nieobecności- nie będzie możliwe zgłoszenie nieobecności 
ucznia, pojawi się komunikat” Wybierz prawidłowy typ nieobecności”.   
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Screen 33



Rodzic ma możliwość wybrania ram czasowych nieobecności swojego dziecka – może to być 
cały dzień, tydzień lub można wybrać godzinowe nieobecności. Korzystając z kalendarza przy 
dacie nieobecności.
Klikając w „zegar” pod kalendarzem można wybrać godzinowe nieobecności , można też z 
klawiatury numerycznej wpisać godziny nieobecności.

Screen 34

Aby powrócić z powrotem do kalendarza, wystarczy kliknąć w ikonkę kalendarza.
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ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu pracy należy się wylogować ze strony, poprzez wybranie przycisku „Wyloguj”.
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