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I. Rejestracja i logowanie
Rejestracja

Aby zarejestrować się w systemie należy wpisać w wyszukiwarce adres lub kliknąć
w poniższy link:
https://szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja
Następnie należy uzupełnić formularz rejestracyjny. Przy wpisywaniu hasła należy
spełnić następujące warunki:
•
•
•
•

min. 8 znaków,
co najmniej jedna mała litera,
co najmniej jednaj duża litera,
znak specjalny lub liczba.

Cały proces rejestracji pokazany jest w filmach instruktażowych dostępnych na
stronie rejestracji i logowania oraz na platformie YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=NyEoBM1bqsU
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Logowanie

Logowanie do dziennika elektronicznego odbywa się na stronie internetowej
Programu SKS; www.szkolnyklubsportowy.pl przy użyciu opcji „Logowanie”
w prawym, górnym rogu:

Po przejściu do kolejnej strony należy wybrać opcję logowania, klikając
w granatowy przycisk „UCZESTNICZĘ W PROGRAMIE SKS, JESTEM
NAUCZYCIELEM I CHCĘ ZALOGOWAĆ SIĘ DO DZIENNIKA”.

Powyżej przycisku logowania znajdują się filmy instruktażowe, pokazujące proces
aktywacji konta w przypadku kontynuacji udziału w programie oraz rejestracji
nowych użytkowników.
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W celu zalogowania do dziennika nauczyciela należy wprowadzić adres e-mail oraz
hasło podane podczas rejestracji.

W przypadku utraty hasła należy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”. Na adres
e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link umożliwiający ustawienie
nowego hasła. Należy kliknąć w link lub skopiować go do przeglądarki, a następnie
wprowadzić nowe hasło.
UWAGA: Ze względu na politykę prywatności raz w miesiącu będzie wymagana
zmiana hasła.
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II. Panel główny użytkownika
Panel główny użytkownika pozwala na szybkie przejście do panelu grup, uczniów,
testów sprawnościowych oraz do kalendarza zajęć. Wyświetla również informacje
o liczebności grup, uczniach oraz testach sprawności fizycznej.

W prawym górnym rogu znajduje się imię i nazwisko użytkownika z opcją edycji
konta nauczyciela, gdzie można zmienić swoje dane, hasło do logowania, dodać
avatar, skan uprawnień trenerskich oraz edytować pozostałe informacje. Bardzo
prosimy o rzetelne i bieżące uzupełnianie danych osobowych i kontaktowych.
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III. Dziennik
Kalendarz zajęć

Zakładka wyświetla kalendarz z zaznaczonymi zajęciami dla wszystkich grup
nauczyciela. Grupy można filtrować, wybierając z listy rozwijanej nazwę grupy.

Klikając kursorem na oznaczony termin zajęć, można wykonać dwie czynności:
rozpocząć oraz odwołać zajęcia. Jeśli dane zajęcia się nie odbyły, należy je odwołać,
a następnie w przypadku odrabiania zajęć, można wyznaczyć nowy termin.

Wprowadzenie zajęć

Po rozpoczęciu zajęć należy wybrać sport, wpisać temat zajęć, opcjonalnie
uzupełnić opis zajęć, wybrać miejsce prowadzenia zajęć (sala gimnastyczna, boisko
szkolne, pływalnia poza szkołą, etc.) oraz adres miejsca prowadzenia zajęć. Jeżeli
zajęcia odbywają się w szkole, w miejscu adresu należy wybrać szkołę, a jeżeli
zajęcie odbywają się poza terenem szkoły – należy wprowadzić nazwę i adres tego
miejsca (np. zewnętrzna hala MOKiS).
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Po zapisaniu należy uzupełnić obecność. Wszyscy uczniowie, którzy zostali
przypisani do danej grupy będą domyślnie oznaczeni jako obecni. Jeśli chcemy
zmienić status obecny/nieobecny, należy kliknąć w ikonkę znajdującą się z prawej
strony.
Obecny:

Nieobecny:

Odrabianie zajęć

Wyświetla listę wszystkich odwołanych zajęć.

W celu wyznaczenia nowego terminu odwołanych zajęć należy kliknąć w ikonkę
po prawej stronie ekranu, przy zajęciach które chcemy odrobić.
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W tym oknie wybieramy nową datę dla odwołanych zajęć pamiętając o tym, że nie
możemy prowadzić więcej niż jednych zajęć dla danej grupy w jednym dniu oraz
nie więcej niż 3 zajęć w jednym tygodniu. Z tego powodu daty w kalendarzu mogą
być zablokowane. W drugim oknie wybieramy godzinę zajęć tak, aby nie kolidowała
ona z zajęciami ewentualnej drugiej grupy.

Anulowanie błędnie dodanych zajęć

Jeśli zajęcia zostały omyłkowo rozpoczęte, np. w dniu święta, można je anulować
klikając na błędnie wprowadzone zajęcia, a następnie wybrać „Szczegóły zajęć”.
Następnie u góry ekranu pojawi się czerwony przycisk: „Anuluj zajęcia”.
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Edycja wprowadzonych zajęć

Pozwala na dokonanie zmian we wprowadzonych już zajęciach. Możemy edytować
dane podstawowe zajęć oraz listę obecności. Jeżeli uczeń został dodany później niż
przeprowadzono w systemie zajęcia, a chcemy go dodać ponieważ w nich
uczestniczył, należy skorzystać z przycisku „Dopisz/wypisz ucznia do listy”.
UWAGA: Po wgraniu raportu rozliczeniowego nie można edytować i anulować
zajęć.

Dodawanie zajęć poza planem

Pozwala na zaplanowanie lekcji poza wyznaczonym, stałym harmonogramem.
UWAGA: Przycisk ten nie służy do odrabiania zajęć. Jeśli odrabiamy odwołane
wcześniej zajęcia należy skorzystać z opisanej wcześniej procedury:
„Odrabianie zajęć”.

IV. Grupy ćwiczebne
Lista grup ćwiczebnych

Wyświetla listę prowadzonych przez nauczyciela grup ćwiczebnych oraz placówkę,
w której się odbywają. ID grupy to indywidualny numer, nadawany automatycznie
przez system. Z prawej strony każdej pozycji znajdują się przyciski pozwalające na
podgląd danych, edycję danych i usunięcie danej pozycji z listy.

Edycja grupy

Informacje dotyczące grupy oraz harmonogram zajęć można w dowolnym
momencie edytować korzystając z opcji edycji, klikając na symbol ołówka
przy
danej grupie.

Lista uczniów

Wyświetla listę uczniów uczęszczających na zajęcia danego nauczyciela. Z prawej
strony każdej pozycji znajdują się przyciski pozwalające na: podgląd
wyników
testów sprawnościowych,
edycję danych oraz
dezaktywację ucznia. Przy
każdym uczniu umieszczono również przycisk umożliwiający wgranie zgody na
udział w zajęciach, bądź jeśli zgoda jest już wgrana - jej podgląd. Zgodnie z legendą
osoby które zaznaczone są na czerwono nie posiadają wgranej zgody na udział w
zajęciach.
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Panel listy uczniów dzieli się na dwie części: „Listę moich aktywnych uczniów” oraz
„Listę moich nieaktywnych uczniów”. Z listy uczniów nieaktywnych możemy w
każdym momencie przywrócić status ucznia na „aktywny” za pomocą przycisku.. . .

Dodanie nowego ucznia
W celu dodania do dziennika nowego ucznia, należy wybrać opcję „Dodaj ucznia”,
w zakładce „Grupy ćwiczebne”.

Wprowadzając ucznia należy wybrać grupę, do której ma być przypisany,
wprowadzić jego dane: imię, nazwisko, status (aktywny lub nieaktywny), datę
urodzin, płeć oraz informację dotyczącą uczestnictwa w innych zajęciach
sportowych i posiadania licencji związku sportowego. Bardzo prosimy o rzetelne
wypełnienie tych rubryk. W dolnej części panelu dodawania ucznia należy wgrać
skan zgody na uczestnictwo w zajęciach i wprowadzić numer lub numery
kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych. Wpisanie tych numerów jest
niezbędne do korzystania z funkcji „S.O.S.” w aplikacji mobilnej SKS.
UWAGA: Aby dodać ucznia do grupy niezbędne jest wgranie skanu zgody
rodzica lub opiekuna. Plik zgody musi być zapisany w jednym z formatów: JPG,
PNG, PDF, TIFF. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
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Edycja danych ucznia
W zakładce „Lista uczniów” znajduje się aktualna lista uczniów przypisanych do
grupy. Każdego z nich należy edytować sprawdzając jego dane. Kliknięcie w ołówek
czyli edycję, powoduje możliwość zmiany danych uczestnika.

Dezaktywacja, a usunięcie ucznia
Jeśli dane dziecko nie bierze obecnie udziału w zajęciach należy je zdezaktywować,
zmieniając status w edycji ucznia z „Aktywny” na „Nieaktywny”, bądź używając
wcześniej wspomnianego przycisku
na liście uczniów. Od teraz ten uczeń nie
będzie pojawiał się na listach obecności.
Usunięcie ucznia wskazane jest tylko i wyłącznie w przypadku błędnie dodanego
ucznia albo pisemnej prośby ucznia lub opiekuna na całkowite usunięcie danych z
systemu. Jest ono możliwe w edycji ucznia. Należy kliknąć w przycisk „Usuń”
znajdujący się na samym dole ekranu. Następnie, w nowym oknie wybieramy
powód usunięcia ucznia i ponownie klikamy „Usuń”.

Uczniowie - Archiwum 2020

W zakładce „Uczniowie – Archiwum 2020” mamy możliwość przypisania swoich
uczniów z poprzedniej edycji programu. Aby dołączyć ucznia do grupy należy
kliknąć w zielony przycisk „Dołącz do grupy”, a następnie wybrać w oknie grupę do
której uczeń ma zostać przypisany.
W zakładce tej, można również podejrzeć wyniki ucznia uzyskane w testach
sprawnościowych, za pomocą kliknięcia w ikonkę .
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V. Testy sprawnościowe
W tej zakładce mamy dwie listy: lista testów (aktualne bieżąca edycja) oraz lista
testów 2020 (archiwalne testy z edycji 2020). W pierwszej liście która dotyczy
tegorocznej edycji programu w okresie wyznaczonym przez Operatora Krajowego
pojawi się przycisk „Rozpocznij test” która pozwoli na wprowadzenie nowego testu.

Lista testów 2020 pozwala na przeglądanie dotychczas przeprowadzonych testów
sprawnościowych. Aby móc przeglądać archiwalne wyniki testów uczniów należy
kliknąć w symbol lupy
po prawej stronie ekranu.

VI. Moje placówki
Zakładka pozwalająca zobaczyć jakie placówki zostały przypisane do konta.

Lista moich placówek

Wyświetla wszystkie placówki, w których nauczyciel prowadzi zajęcia SKS.
W przypadku, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia w kilku różnych szkołach, powinien
mieć na liście placówek wszystkie szkoły.
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VII. Rozliczenia
Zakładka ta umożliwia wygenerowanie miesięcznych raportów za zrealizowane
zajęcia.
Po wybraniu okresu rozliczeniowego, pojawi się informacja o liczbie
poprowadzonych zajęć, kwota należna za dany okres oraz przycisk do pobrania
raportu oraz załączenia podpisanego skanu.

UWAGA: Rozliczenie musi być zapisane jako pojedynczy plik w jednym z
formatów: JPG, PNG, PDF, TIFF, DOC, DOCX. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

VIII. Wiadomości
Wyświetla listę otrzymanych wiadomości. Klikając w ikonę lupy z prawej strony,
możemy odczytać treść wiadomości. Strzałki pod kategorią „Typ” oznaczają:
zielona strzałka w górę - udzielono odpowiedzi, czerwona strzałka w dół - nie
udzielono odpowiedzi.

UWAGA: Wszystkie wiadomości muszą być odczytane, aby korzystać z pełnej
funkcjonalności dziennika elektronicznego SKS.

IX. Dokumenty
W zakładce tej, znajdują się najpotrzebniejsze pliki do pobrania takie jak: Wzór
zgody na udział w zajęciach, Regulamin SKS, czy Instrukcja dziennika
elektronicznego.
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X. Kontakt mailowy i telefoniczny
Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB
e-mail: dziennik@szkolnyklubsportowy.pl
Tel. do biura projektu: 22 569 99 40
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Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godziny
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00

