
 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

OPIEKUN!    
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Logowanie do klasy V można wykonać na kilka różnych sposobów. Aby dowiedzieć się, jaka metoda jest stosowana w 

szkole Twojego dziecka, musisz skontaktować się ze szkołą. 

1. Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło na www.vklass.se . 

2. Zaloguj się przez portal gminy. W tym przypadku BankID, nazwa użytkownika, login SMS i kilka innych 

rodzajów metod mogą być oferowane w zależności od tego, jak gmina konfiguruje swoje systemy. 

3. Jeśli klikniesz na -Wybierz organizację- możesz znaleźć swoją gminę na liście. Następnie możesz zalogować się 

za pomocą wybranej metody, takiej jak identyfikator banku lub nazwa użytkownika i hasło. 
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Aby uzyskać dostęp do ustawień osobistych, kliknij swój awatar w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia w 

wyświetlonym menu. 

Aby zmienić język (oferowany jest szwedzki i angielski), kliknij znak zapytania obok swojego imienia i wybierz język w 

wyświetlonym menu. 

Przy pierwszym logowaniu do klasy V zostaniesz przywitany przez stronę ustawień. Ma to na celu potwierdzenie 

Twoich danych kontaktowych, głównie adresu e-mail i numeru telefonu. Aby nadal nie kończyć na stronie ustawień 

przy każdym logowaniu, kliknij przycisk „Zapisz” u dołu strony. 

Jeśli Twój adres e-mail jest nowy lub został automatycznie wprowadzony do Vklass (pobrany z innego systemu, z 

którego korzysta szkoła), możesz zostać poproszony o jego weryfikację. Odbywa się to, postępując zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, która zostanie do Ciebie wysłana po zapisaniu nowego adresu e-mail 

lub kliknięciu przycisku „Wyślij list weryfikacyjny”, który pojawia się, jeśli adres nie jest zweryfikowany. Pamiętaj, że 

nie jest konieczna weryfikacja adresu, aby szkoła mogła wysyłać Ci e-maile. Do niezweryfikowanych adresów dociera 

również poczta e-mail ze szkoły, ale weryfikacja jest dla szkoły sposobem na upewnienie się, że adresy e-mail 

użytkowników w systemie są poprawne. 
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klasy V są opracowywane, aby zapewnić prawnie bezpieczną i płynną obsługę zgód we wszystkich formach 

szkolnych. Obsługa cyfrowa zastępuje ręczną obsługę papieru, co ułatwia opiekunom czytanie zgód, a szkole 

bieżących raportów. Nie wszystkie szkoły mają włączoną tę funkcję. 

  

JAK OPIEKUN ZARZĄDZA OBECNĄ ZGODĄ 

Opiekunowie uzyskują dostęp do strony zgody zarówno za pośrednictwem aplikacji , jak i przeglądarki. Odbywa się to 

poprzez kliknięcie ich nazwy w prawym górnym rogu, a następnie „Zgoda”. Lista zawiera zarówno zgody, w 

przypadku których oczekuje się zatwierdzenia, jak i zgody, na które opiekun odpowiedział datą. 

Opiekunowie mogą odpowiadać na zgody tylko we własnym imieniu, a także nie sprawdzają, czy zgoda 

dotyczy wszystkich opiekunów, czy nie. Zatwierdzona zgoda może zostać zmieniona w dowolnym momencie. 

Cofnięta lub odrzucona zgoda daje informację „Nie zatwierdza”. 
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W JAKI SPOSÓB OPIRKUN POSTĘPUJE Z OSOBAMI KONTAKTOWYMI 

Opiekunowie uzyskują dostęp do strony kontaktów zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i przeglądarki. Odbywa 

się to poprzez kliknięcie ich nazwy w prawym górnym rogu, a następnie w „Kontakty”. Tutaj podajesz wiadomość o 

opiekunach prawnych które są ważne w razie potrzeby kontaktu szkoły z opiekunem. Jeśli chcesz dodać zdjęcie do 

kontaktu, zrób to w lewym okienku „Wybierz plik”. Można dodać do pięciu kontaktów. 
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Ideą strony startowej jest szybki przegląd dnia szkolnego i tygodnia szkolnego Twoich dzieci oraz pokazanie ważnych 

informacji ze szkoły. 

Jeśli masz mniejszy ekran lub odwiedzasz stronę na telefonie komórkowym, „przeciągnij” (przeciągnij i upuść) nad 

imionami dzieci, aby przewijać między dziećmi. 

Naciśnij przycisk „Więcej dni”, aby wyświetlić zajęcia szkolne z całego tygodnia. 

Menu po lewej stronie prowadzi do różnych funkcji. Zaznaczona na niebiesko pozycja menu oznacza stronę, na której 

się aktualnie znajdujesz. 

W trybie mobilnym menu rozkłada się i można je rozwinąć, naciskając symbol z trzema poziomymi paskami. Tytuł 

obok symbolu wskazuje, na której stronie aktualnie się znajdujesz. 

Jeśli chcesz ukryć własne informacje kontaktowe na liście zajęć, możesz to zrobić w „Ustawieniach”. Możesz znaleźć 

„Ustawienia”, klikając swoje imię w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierając „Ustawienia” w 

wyświetlonym menu. 

POCZĄTEK 

Przegląd dnia szkolnego i tygodnia szkolnego Twoich dzieci, a także ważne wiadomości ze szkoły. 

KALENDARZ / HARMONOGRAM 

Plany szkolne Twoich dzieci, w tym inne zajęcia, takie jak prace domowe, zadania, testy, dni wolne, zarezerwowane 

rozmowy rozwojowe, wycieczki, planowanie i obszary tematyczne, nad którymi dzieci aktualnie pracują. 
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ZGŁOSZENIA 

Przekazanie można zobaczyć tylko wtedy, gdy przedszkole lub szkoła utworzyły to w klasie V i zdecydowały się wysłać 

informacje. Następnie możesz dodać informacje w polu tekstowym pod „Część opiekuna”. Możesz uzyskać dostęp 

do całej dokumentacji i zobaczyć wszystkie informacje, w tym informacje kontaktowe. Nie wszystkie szkoły mają 

włączoną tę funkcję. 

HARMONOGRAM OPIEKI 

Jeśli masz dzieci objęte opieką przedszkolną lub pozaszkolną, możesz zaktualizować godziny przybycia i odbioru i 

napisać wiadomość do personelu, aby wiedzieli, o której godzinie Twoje dziecko powinno być w przedszkolu lub poza 

szkolą. 

NIEOBECNOŚĆ I ZATRUDNIENIE 

Zgłoś nieobecność swojego dziecka w przypadku np. choroby lub wizyty u dentysty. Złóż wniosek o zwolnienie 

w przypadku długotrwałej nieobecności. Nie wszystkie szkoły mają włączone te funkcje. 

DOKUMENTACJA 

Jeśli masz dzieci w przedszkolu lub świetlicy, mogą pojawić się obrazki i tekst, na których przedszkole lub świetlica 

pokazuje swoje działania. 

WYNIKI 

Ta funkcja jest dostępna dla dzieci w szkole podstawowej lub średniej. Tutaj wyświetlane są wydarzenia, przegląd 

przedmiotów i oceny. Podczas wydarzeń wyświetlane są wyniki dotyczące poszczególnych przedmiotów lub zadań 

związanych z klasą. Pod przeglądem przedmiotów zobaczysz oceny i komentarze dotyczące poszczególnych 

przedmiotów lub klas. Możesz sprawdzić oceny semestralne lub całoroczne. Nie wszystkie szkoły mają aktywną 

funkcję oceniania. 

RAPORTY TYGODNIOWE 

Oto cotygodniowe raporty z ostatnich sześciu miesięcy, które w weekendy są automatycznie wysyłane na Twój adres 

e-mail. Raporty te podsumowują, co wydarzyło się i wydarzy się w szkole dla Twoich dzieci. Nie wszystkie szkoły mają 

włączoną tę funkcję. 

ROZMOWY ROZWOJOWE 

Jeśli nauczyciel ustalił terminy rozmów rozwojowych, możesz zarezerwować sobie i dziecku tutaj. Ty widzisz 

wszystkie dostępne terminy rezerwacji dla dzieci, a także terminy, które już zarezerwowałeś. 

DOKUMENT 

Zapoznaj się w ważnych dokumentach opublikowanych przez kierownictwo szkoły lub wychowawcę klasy/mentora 

Twojego dziecka. 

LISTA KLAS 

Zobacz listę innych dzieci w klasie Twojego dziecka i znajdź informacje kontaktowe innych opiekunów w klasie. Nie 

wszystkie szkoły mają włączoną tę funkcję. 
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KOMUNIKACJA 

Tutaj możesz skontaktować się z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły, nauczycielem przedmiotu lub innymi 

pracownikami szkoły. 

Linki 

Kliknij, aby rozwinąć. Tutaj znajdziesz linki dodane przez szkołę. Często są to linki do powszechnie używanych e-

usług, które są istotne dla Ciebie jako opiekuna. Nie wszystkie szkoły coś tutaj dodały.   
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Jeśli masz kilkoro dzieci, musisz wybrać, który z ich planów zajęć chcesz obejrzeć. Jeśli masz jedno dziecko, zostanie 

to wstępnie wybrane. Możesz kliknąć większość wydarzeń w kalendarzu, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat 

wydarzenia. 

Dzięki kolorowym lekcjom Lekcje, Zadania, Wydarzenia w kalendarzu, Dni wolne i Harmonogramy możesz włączać i 

wyłączać różne typy wydarzeń w kalendarzu. Na przykład można go użyć, aby uzyskać przegląd nadchodzących 

testów i zadań Twoich dzieci. 

Wskazówka! 

Usuń zaznaczenie wszystkich typów wydarzeń z wyjątkiem zielonej opcji „Zadania” i zaznacz wszystkie swoje dzieci. 

Następnie wybierz wyświetlanie kalendarza w widoku miesięcznym, a uzyskasz przejrzysty przegląd wszystkich 

testów, prac domowych i zadań Twoich dzieci.  
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Nie wszystkie szkoły aktywowały te funkcje. Jeśli dostępne są zarówno Powiadomienie o nieobecności, jak i aplikacja 

Urlop, wybierz funkcję u góry. Powiadomienie o nieobecności jest wtedy wstępnie wybierane. 

 

POWIADOMIENIE O NIEOBECNOŚCI 

Zgłoś nieobecność jednego lub więcej swoich dzieci. Domyślnie nieobecność jest zgłaszana za cały bieżący dzień 

(oznaczony Dzisiaj, dzisiejsza data). Jeśli chcesz zgłosić nieobecność na inny okres, np. na wizytę u dentysty w środku 

dnia, możesz wybrać „Inny okres”. 

Na dole strony wyświetlane są raporty o nieobecnościach bieżących i poprzednich za ostatnie sześć miesięcy. Użyj 

przycisków „Usuń” lub „Zakończ teraz”, aby usunąć przyszłe lub zakończyć raport o trwającej nieobecności. 

ZOSTAW WNIOSEK 

Jeśli Twoje dzieci będą nieobecne przez dłuższy czas, możesz ubiegać się o zwolnienie. Polityka szkoły w tym zakresie 

jest opisana na górze strony. 

O zwolnienie dziecka z zajęć można się ubiegać minimum z jednodniowym wyprzedzeniem i na dowolna liczbę dni. 

Powód musi być zawsze podany jako podstawa dla szkoły, kiedy udzielają lub odmawiają zwolnienia. 

Gdy będziesz ubiegać się o zwolnienie, otrzymasz e-mail potwierdzający Twój wniosek. E-mail trafia do wszystkich 

opiekunów dziecka. Gdy szkoła uwzględni lub odrzuci wniosek, do wszystkich opiekunów dziecka wysyłany jest e-

mail. 
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Na dole strony wyświetlane są aktualne i poprzednie wnioski zwolnienia za ostatnie sześć miesięcy. Kliknij wniosek, 

aby zobaczyć opis i możliwy powód odmowy szkoły. Możesz również usunąć wniosek o zwolnienie w przyszłości. 
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Wiele przedszkoli i świetlic uruchomiło funkcję grafiku opieki. Jest to grafik dziecka zawierający godziny 

przywiezienia i odebrania dziecka z przedszkola lub świetlicy. Harmonogram opieki składa się z dwóch części: 

harmonogramu podstawowego i tymczasowej zmiany harmonogramu. 

  

HARMONOGRAM PODSTAWOWY 

Harmonogram podstawowy to harmonogram kroczący, który rozpoczyna się jednego dnia, a następnie działa do 

momentu zastąpienia go nowym harmonogramem podstawowym. 

Prosty podstawowy harmonogram może na przykład składać się z tygodnia (pn-pt) z dostawą o godz 08:00 i odbiór 

codziennie o 16:30. Ten harmonogram powraca z tygodnia na tydzień. 

Bardziej zaawansowany harmonogram podstawowy może być harmonogramem czterotygodniowym, w którym 

dowóz i odbiór zmienia się każdego dnia w ciągu tych czterech tygodni. Po upływie pierwszych czterech tygodni 

harmonogram zaczyna się od nowa z tymi samymi czasami. Takie rozwiązanie może być na przykład praktyczne dla 

Ciebie, jeżeli masz miesięczne harmonogramy w swoim miejscu pracy. 
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1. Wybierz, którego dziecka/dzieci dotyczy podstawowy harmonogram. 

2. Wybierz datę rozpoczęcia podstawowego harmonogramu, na przykład następny poniedziałek. 

3. Nazwij swój podstawowy harmonogram (aby ułatwić jego późniejsze odnalezienie, jeśli chcesz go 

skopiować/ponownie wykorzystać). 

4. Wprowadź godzinę przybycia i odbioru pierwszego dnia. 

5. Kliknij plus (+) następnego dnia, aby skopiować czas przybycia i odbioru z poprzedniego dnia i wprowadzić 

ewentualne poprawki. Następnie kontynuuj dzień po dniu w swoim podstawowym harmonogramie. 

6. Po zakończeniu kliknij Zapisz. 

  

TYMCZASOWE ZMIANY HARMONOGRAMU 

Kiedy patrzysz na harmonogram dziecka, zwykle widzisz godziny z podstawowego harmonogramu. Ale często 

zdarzają się odstępstwa od tego. Może z jakiegoś powodu musisz wyjść później z przedszkola, być całkowicie wolny 

w piątek z powodu wyjazdu w długi weekend lub babcia przyjedzie i odbierze w inny lub dzień wcześniej. 

Te tymczasowe odchylenia od podstawowego harmonogramu są wprowadzane bezpośrednio w widoku 

harmonogramu, przeciągając suwaki czasu dowozu lub odbioru lub przytrzymując kursor myszy nad dniem i klikając 

strzałkę w dół. W komórce naciskasz w dowolnym miejscu w ciągu dnia, dzięki czemu możesz zacząć się zmieniać. 

Istnieje również możliwość wysłania wiadomości do obsługi w zmienionym dniu. Kliknij „Zapisz”, gdy skończysz ze 

zmianą. 

Tymczasowe zmiany harmonogramu są oznaczone w dniu małym symbolem informacyjnym. Możesz usunąć 

tymczasowe zmiany w ciągu jednego dnia, otwierając je i wybierając Przywróć. Wtedy godziny nadania i odbioru oraz 

wszelkie powiadomienia powrócą do ustawień w podstawowym harmonogramie.  
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Dokumentacja to posty w kanale, podobnie jak blog, z którego przedszkola i ośrodki rekreacji mogą korzystać do 

prezentowania i dokumentowania swoich działań. 

DWA WIDOKI 

Dokumentację można przeglądać w widoku blogu lub widoku przeglądu. W telefonie jest tylko widok bloga i 

przewijasz w dół, aby zobaczyć więcej dokumentacji. Widok bloga zawiera nieco więcej informacji o każdym poście, 

takich jak linki do programu nauczania, plany i wszelkie dodatkowe załączniki. W widoku bloga możesz także 

przeglądać obrazy, jeśli istnieje kilka obrazów połączonych z postem. 

UWAGI 

Kliknij tekst w poście lub link „Pokaż wszystkie komentarze”. Następnie możesz samodzielnie czytać komentarze 

innych osób i komentować post. 

KIM JEST WPIS Na każdym poście możesz zobaczyć, dla kogo jest opublikowany, ikona: 

Możesz również zobaczyć, które z Twoich dzieci wpis ma wpływ.    
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Komunikacja ze szkołą odbywa się poprzez e-mail. Gdy wyślesz wiadomość za pośrednictwem funkcji, zostanie ona 

wysłana jako e-mail do odbiorcy, który następnie może Ci odpowiedzieć. Dlatego ważne jest, aby mieć 

zarejestrowany adres e-mail. Robisz to w swoich ustawieniach, klikając swoje imię w prawym górnym rogu. 
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Jeśli nauczyciel ustalił terminy rozmów rozwojowych, możesz umówić się na spotkanie tutaj. Wybierz godzinę i dzień, 

który chcesz zarezerwować. Możesz zarezerwować tylko jeden raz na dziecko. Jeśli się pomylisz, możesz anulować 

zarezerwowany termin i wybrać nowy. 

  

W JAKI SPOSÓB OPIEKUN REZERWUJE ROZMOWY ROZWOJOWE? 

Zdjęcie pokazuje, jak opiekun za pośrednictwem komputera lub aplikacji może rezerwować rozmowy rozwojowe za 

pomocą lewego menu. Opiekun może zarezerwować tylko czas / wychowawcę, dodatkowo rezerwacja dotyczy 

jednego dziecka i wszystkich opiekunów. Po zarezerwowaniu wywiadu rozwojowego nie ma możliwości 

zarezerwowania innych dostępnych terminów dla dziecka i wychowawcy. Rezygnacji można dokonać w dowolnym 

momencie w klasie V. Anulowane spotkania automatycznie pojawią się dla innych opiekunów. 

  

PRZYGOTUJ SIĘ DO DYSKUSJI ROZWOJU 

Kiedy opiekun kliknie zakładki PRZED, W TRAKCIE lub PO, najpierw wybiera zarezerwowany czas rozmowy. Za 

pomocą zielonej ikony w dolnym rogu opiekun może również zobaczyć poprzednie rozmowy rozwojowe i połączoną 

dokumentację. 

W różnych zakładkach mogą pojawić się pola tekstowe, na które odpowiadają uczniowie w szkole podstawowej lub 

średniej, lub pola tekstowe przeznaczone dla opiekunów. Oprócz pól tekstowych w różnych zakładkach opiekunowie 

mogą zobaczyć wyniki, statystyki obecności, powiadomienia z poprzednich rozmów i powiązane pliki. 

Czasami wychowawcy zadają pytania, na które opiekunowie muszą odpowiedzieć przed rozmową. Nie wszystkie 

szkoły korzystają z tej funkcji.    
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