
1. Dostęp/uprawnienia do programu 

Każdy użytkownik ma indywidualny dostęp do modułów programu. Odbieramy 
dostęp do programu 1 kliknięciem, zachowując również cała historię. 

 

 
LOGOWANIE 

Przykładowo: 
Nauczyciel widzi tylko swój grafik pracy oraz moduł frekwencji 

Księgowy widzi wypłaty dla pracowników oraz płatności za zajęcia 
Administrator – widzi wszystko. 

 



PANEL NADAWANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM 

 
2. Grupy 

Program jest przystosowany do prowadzenia zróżnicowanych tematycznie/wiekowo 
grup zajęciowych, często w różnych miejscach. Wszystkie informacje są 

zgromadzone w jednym miejscu. 
 

 

 
LISTA GRUP + LISTA ZAJĘĆ + NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

 
 

 
 

 

Zarządzanie grupami: 
- zapisanie do grupy ucznia 1 kliknięciem, natomiast jest możliwa późniejsza 

edycja w relacji 1 uczeń – 1 zajęcia – można je odwołać lub zmienić cenę. 
- indywidualna stawka premiowania nauczyciela za prowadzenie zajęć w trakcie 

czasu pracy. Możliwość brania pod uwagę frekwencji. 
- w 1 oknie ustalanie grafika na cały czas trwania zajęć w grupie- możliwość 

przypisania nauczycieli do danych grup/zajęć 



 
LISTA GRUP + ZAPISANU NA ZAJĘCIA  

 
 

 
LISTA GRUP + KONFIGURACJA ZAJĘĆ UCZNIA W DANEJ GRUPIE 

 



 

 
 

3. Kalendarz zajęć 
Widok tygodniowy - zawierający rozkład godzinowy zajęć poszczególnych grup- 

każda innym kolorem -  Z tego widoku możliwe sprawdzeniem obecności. 
Sprawdzać obecność może administrator lub nauczyciel podpięty pod grupę. 

 

 
WIDOK TYGODNIOWY GRAFIKA ZAJĘĆ + PRZYCISK FREKWENCJI 

 
 

4. Prowadzenie zajęć 
Do każdej grupy jest przypisanych 2 nauczycieli- główny oraz dodatkowy (opcja 

zastępstwa). Możliwość ustawienia innej stawki dla każdego nauczyciela podczas 

zajęć. Możliwość ustawienia zastępstwa na dane zajęcia. 
 

 
5. Grafik pracy nauczycieli 

Administrator może w 1 oknie zaplanować pracę nauczyciela na cały tydzień, 
miesiąc… lub rok.  

 
 

 
HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI 

 



 
WIDOK TYGODNIOWY HARMONOGRAMU PRACY NAUCZYCIELI + SZYBKA EDYCJA 

 

 

6. Wypłaty dla pracowników 
Każdy nauczyciel ma ustaloną stawkę godzinową (opcja podstawy miesięcznej też 

jest), która na podstawie grafiku - liczy wypłatę. 
5. Moduł grup zakłada: 

- ustalenie stawki dla ucznia za pojedyncze zajęcia (ucznia można wypisać z 
pojedynczych zajęć i/lub obniżyć kwotę za pojedyncze zajęcia). To ma wpływ na 

podsumowanie płatności. 
 

 
NALICZANIE WYPŁAT + HISTORIA WYPŁAT PRACOWNIKÓW 

 



 
EDYCJA WYPŁATY PO AUTOMATYCZNYM  NALICZENIU NA PODSTAWIE GRAFIKA PRACY, PRZYPISANIA DO GRUP, 

NALICZENIA PREMII ITP…. 

 

7. Płatności za zajęcia 

 (a raczej podsumowanie płatności uczniów- informacje tam zgromadzone będą 
wprowadzane do programu księgowego) będzie działała na zasadzie wpłat dla danego 

ucznia (gotówka, przelew + data wpływu). 
 

 
WIDOK PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA DANEGO UCZNIA + OPCJA KSIĘGOWANIA WPŁAT ZA DANY MIESIĄC + 

PODSUMOWANIE PŁATNOŚCI 

 

 
 

 
 

 



 

 
KSIĘGOWANIE WPŁATY ZA ZAJĘCIA POD DANY MIESIĄC 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
8. Bazy danych 

Są dostępne bazy danych: uczniów, opiekunów, ucznia można dopisać do opiekuna i 
na odwrót, baza placówek, nauczycieli, użytkowników systemu.  

Każda baza danych to okazja do prowadzenia rozmaitych statystyk- tu nieograniczona 
możliwość wyciągania informacji, także do programów zewnętrznych.  

 



 
WIDOK PRZEGLĄDU/EDYCJI DANYCH UCZNIA + POWIĄZANI OPIEKUNOWIE 

 
9. Rozbudowa programu 

a) Raporty – wszelkie wprowadzone do programu dane można w dowolny sposób 

wykorzystać do wydobycia informacji niezbędnych do zarządzania firmą. Jest 
możliwe stworzenie w nim raportów, takich jak: 

Bilans wpłat za zajęcia w danym miesiącu, rozkład frekwencji na zajęciach, 
drukowanie grafików, eksport płatności za zajęcia, wydruk dyplomów dla danej 

grupy. 
b) Wysyłka Malingów, przypomnień o płatnościach, przypomnień o zajęciach, na 

podstawie daty urodzenia- zaproszeń do skorzystania z oferty przyjęć 
urodzinowych 

c) Zapisy internetowe, płatności internetowe… 
d) Program magazynowy 

e) Grupy czatowe do komunikacji. Również grupowe. 
 

 
 



 

10. Dostępność 
Program dostępny będzie z każdego miejsca z dostępem do Internetu. 

Szablon czytelny z dowolnego komputera/ tableta/ smartfona. 


