Instrukcja obsługi internetowego Dzienniczka Ucznia Optivum
Aby usprawnić wymianę informacji, dotyczącej osiągnięć edukacyjnych ucznia uruchomiliśmy dla
Państwa platformę – Dzienniczek Ucznia Optivum.
Dzięki platformie internetowej mogą Państwo na
bieżąco monitorować oceny cząstkowe uzyskiwane
przez ucznia poprzez standardową przeglądarkę
internetową zainstalowaną na komputerze, tablecie
lub telefonie komórkowym.
Pierwsze logowanie
1) Na stronie internetowej szkoły (po lewej
stronie) w menu „Dla uczniów” pod nazwą
„oceny” znajduje się odnośnik do strony
logowania do systemu.
2) Przy pierwszym logowaniu do systemu należy
wprowadzić identyfikator ucznia (nr pesel) a
pole z hasłem pozostawić puste.
3) System wyświetli okno do zmiany hasła, w
którym wprowadzamy hasło, które od tej pory
będzie obowiązywało podczas logowania.
(Podczas zmiany hasła pole „stare hasło”
pozostawiamy puste)
4) Po zalogowaniu do dzienniczka możemy zapoznać się
z ocenami ucznia w widoku zwykłym,
i szczegółowym. Oceny będą aktualizowane przez
administratora raz w tygodniu (w piątek w godzinach
od 8.00-15.00).

Widok zwykły

Widok szczegółowy

Wszelkie problemy z funkcjonowaniem dzienniczka ucznia mogą Państwo zgłaszać wychowawcom
klas.
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