Wywiadówka 24
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Logowanie do systemu Wywiadówka24 dostępne jest dla rodzica/ucznia obecnie na dwa sposoby:
•
•

Logowanie za pomocą portalu Moje Miasto (https://eurzad.um.mielec.pl/)
Logowanie za pomocą witryny internetowej (https://mielec-dziennik.pzo.edu.pl)

Do zalogowania się niezbędne są dane dostępowe wydane przez szkołę macierzystą do której
aktualnie uczęszcza uczeń.

Jak zalogować się do Wywiadówki 24 za pomocą portalu Moje Miasto?
1. W pasku adresowym proszę wpisać adres portalu Moje Miasto (https://eurzad.um.mielec.pl/)
2. Proszę zalogować się do portalu za pomocą opcji ZALOGUJ.
Uwaga! Do zalogowania się na portalu Moje Miasto niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.

3. Po zalogowaniu się proszę nacisnąć MOJE KONTO.
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4. W menu bocznym proszę wybrać EDUKACJA, następnie proszę wybrać Połącz z dziennikiem.

5. W panelu Wpisz login i hasło łączonego konta proszę wpisać login i hasło do Wywiadówki 24
wydane przez macierzystą szkołę ucznia.

6. Po poprawnym wprowadzeniu loginu i hasła zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym
wprowadzeniu danych, następnie zostaną Państwo przekierowani do systemu Moje Miasto.
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7. Konto rodzica w systemie Wywiadówka24 zostało połączone z kontem na portalu Moje Miasto.
Aby przejść do systemu Wywiadówka24, należy nacisnąć Dziennik.
Jeśli chcą Państwo usunąć powiązanie konta Wywiadówka 24 z kontem na portalu Moje Miasto
wówczas należy skorzystać z dostępnej opcji Odłącz konto od konta w dzienniku.

Zostanie wyświetlony panel główny systemu Wywiadówka24. Za pomocą dostępnych w menu
bocznym mogą Państwo zapoznać się z osiągnięciami i innymi danymi o uczniu. Zakres
funkcjonalności dostępnych dla Rodzica w systemie Wywiadówka24 jest uzależniony od konfiguracji
wprowadzonej przez szkołę do której uczęszcza uczeń.
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Jak zalogować się do Wywiadówki24 za pomocą witryny internetowej?

1. W pasku adresowym proszę wpisać adres witryny internetowej:
https://mielec-dziennik.pzo.edu.pl
2. W panelu logowania proszę wpisać login i hasło do Wywiadówki24 wydane przez macierzystą
szkołę ucznia.

3. W kolejnym kroku należy zmienić hasło wydane przez szkołę. W polu Aktualne hasło należy
wpisać hasło wydane przez szkołę, w polu Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło należy wpisać
swoje hasło do systemu Wywiadówka 24 i nacisnąć Zmień hasło.
Uwaga! Nowe hasło musi się składać z minimum 8 znaków. Zawierać przynajmniej jedną dużą literę,
cyfrę lub znak specjalny.

4. Po zmianie hasło zostanie wyświetlony panel główny systemu Wywiadówka24. Za pomocą
dostępnych w menu bocznym mogą Państwo zapoznać się z osiągnięciami i innymi danymi o
uczniu. Zakres funkcjonalności dostępnych dla Rodzica w systemie Wywiadówka24 jest
uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez szkołę do której uczęszcza uczeń.
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Jak ustawić powiadomienia z dziennika?

Po zalogowaniu się na konto w systemie Wywiadówka24, rodzic/opiekun prawny może
skonfigurować powiadomienia z dziennika elektronicznego, które mają być do niego przesyłane.
Powiadomienia te mogą również być wysyłane na wskazany adrs e-mail, który rodzic/opiekun prawny
wprowadził w systemie Wywiadówka24.
Rodzic/opiekun prawny dokonuje konfiguracji powiadomień z dziennika elektronicznego w zakładce
Ustawiania, która dostępna jest w menu Zarządzanie kontem.

W panelu Ustawienia, rodzic/opiekun prawny ustawia powiadomienia poprzez określenie priorytetu
dla zdarzeń dotyczących:
•
•
•
•
•

Zmian w planie zajęć (zastępstwa)
Wydarzeń szkolnych
Uwag ucznia
Nieobecności ucznia na zajęciach
Ocen ucznia

Uwaga!
Powiadomienie te są wysłane do rodzica/opiekuna prawnego jeśli szkoła do której uczęszcza uczeń
udostępnia takie informacje dla rodzica w systemie Wywiadówka24.
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W zakładce Ustawienia, rodzic/opiekun prawny może również wprowadzić adres e-mail na który
mają być wysłane powiadomienia. Aby wprowadzić adres e-mail rodzic/opiekun prawny naciska
przycisk Edytuj, wprowadza adres e-mail oraz określa jakie priorytety powiadomień mają być
wysylane na wskazany adres e-mail. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny zaznacza zgodę na wysyłanie
powiadomień z Dziennika elektronicznego.

Wprowadzone usatwiania należy zapisac przyciskiem Zapisz.

Strona 7 z 17

Jak połączyć konta?

Jeśli rodzic/opiekun prawny posiada więcej, niż jedno dziecko w szkole, w systemie Wywiadówka24
istnieje możliwość łączenia kont. Aby połączyć konta dzieci, należy skorzystać z opcji Łącznie kont
dostępnej z zakładce Zarzadzanie kontem.

Rodzic/Opiekun ustala wspólny login do obsługi kont wszystkich dzieci. Po wpisaniu wspólnego
loginu, proszę wpisać aktualne hasło i kliknąć przycisk Zapisz. W kolejnym panelu, proszę wpisać
Aktualne hasło, Login łączonego konta oraz Hasło łączonego konta, następnie przycisk Dołącz nowe
konto.

Po połączeniu kont, w tabeli poniżej wyświetlona zostanie informacja z jakim kontem zostało
skonfigurowane połączenie.
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Po zalogowaniu się na wspólne konto, w pierwszym panelu po zalogowaniu zostaną wyświetlone
imiona i nazwiska dzieci. Aby przejść do danych szczegółowych, klikamy w imię i nazwisko dziecka.
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Jakie informacje możemy sprawdzić na koncie ucznia?

Po zalogowaniu się na konto ucznia, w menu po lewej stronie mamy dostępne wszystkie
udostępnione przez szkołę informacje dotyczące ucznia oraz szkoły. W prawym górnym rogu, będą
wyświetlała się informacja dotyczącą nowych powiadomień i wiadomości.

Komunikat informujący o nowym powiadomieniu
lub wiadomości

Menu główne, gdzie mamy
udostępnione informacje
dotyczące ucznia oraz szkoły

Panel, gdzie możemy sprawdzić
powiadomienia, odebrać oraz
wysłać wiadomości
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Jak można przesłać usprawiedliwienie nieobecności on-line?

W zależności od decyzji wychowawcy klasy, w systemie Wywiadówka24 możliwe jest wysłanie
usprawiedliwienia ucznia on-line. W tym celu , należy skorzystać z zakładki Frekwencja w menu po
lewej stronie.

W zakładce Frekwencja, zostaną wyświetlone wszystkie nieobecności ucznia.

Aby przesłać usprawiedliwienie, należy zaznaczyć nieobecność w kolumnie „Akcja”, następnie
uzupełnić treść wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij usprawiedliwienie”.
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Uwaga!
W systemie można również dodać załącznik do usprawiedliwienia, za pomocą opcji „Przeglądaj”
wybieramy dokument, który chcemy dołączyć, po wybraniu dokumentu klikamy „Dodaj”.

Po przesłaniu usprawiedliwienia, przy nieobecności będzie widoczny status „Przesłano
usprawiedliwienie”. Jeśli wychowawca zaakceptuje usprawiedliwienie, status nieobecności zostanie
zmieniony na „Zaakceptowano”.
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Jak wysyłać/odebrać wiadomości?

W menu po lewej stronie jest dostępna zakładka Wiadomości, aby sprawdzić wiadomości
przychodzące, należy skorzystać z zakładki „Odebrane”

W panelu Odebrane, widoczne są wszystkie wiadomości, przesłane na konto rodzica/opiekuna.
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•

Wiadomości mogą być oznaczone 3 priorytetami:

•

Mogą posiadać załącznik:

•

Przy każdej wiadomości są widoczne trzy ikony koperty, klikając w koperty można przejść do
szczegółów wiadomości, odpowiedzieć na wiadomości lub przekazać wiadomość.

Aby wysłać wiadomość, należy przejść do zakładki „Napisz wiadomość”
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W panelu tworzenia wiadomości, należy wybrać odbiorców wiadomości. Po wybraniu odbiorców z
listy, należy kliknąć, przycisk „Dodaj odbiorcę”.
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Po wybraniu odbiorców, można oznaczyć priorytet wiadomości, dodać załącznik. Po wpisaniu tytułu
oraz treści, należy kliknąć przycisk Wyślij.
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Powiadomienia

Jeśli rodzic/opiekun w panelu Ustawienia skonfiguruje odbiór powiadomień z dziennika, w panelu
Powiadomienia, będzie można sprawdzić wszystkie powiadomienia dotyczące ucznia lub wydarzeń w
klasie/szkole. Po kliknięciu w zakładkę Powiadomienia w menu po lewej stronie, zostaną
wyświetlone wszystkie powiadomienia.
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