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I. Ogólna charakterystyka systemu 
 

1) System nie wymaga bazy danych – oparty jest o pliki tekstowe. 
2) Aktualna wersja moŜe być wykorzystana bez Ŝadnych modyfikacji przez szkołę 

podstawową  z oddziałem przedszkolnym (zerówką). 
3) System pozwala na prezentowanie w sieci podstawowych informacji dla uczniów, 

rodziców i innych podmiotów współpracujących ze szkołą. 
4) Zarządzanie treścią strony odbywa się z poziomu przeglądarki www i nie wymaga 

znajomości języków programowania (HTML, PHP, CSS, JAVA). UmoŜliwia to 
wbudowany panel administracyjny. 

5) System posiada procedury autoryzacji, statystykę odwiedzin, formularz kontaktowy 
on-line. 

 
 
II. Instalacja i konfiguracja systemu 
 

1) Pobrany ze strony www.dm.o12.pl pakiet naleŜy rozpakować. 
2) Wszystkie pliki i katalogi naleŜy wgrać na serwer do katalogu wskazanego przez 

dostawcę usług hostingowych. 
3) NaleŜy zalogować się do panelu administracyjnego (login: administracja, hasło: 

admin), zmienić login i hasło i wprowadzić stosowne zmiany w konfiguracji (patrz 
rysunki). Do poprawnego działania procedur autoryzacji (logowania, wylogowania) 
naleŜy podać adres do strony głównej serwisu http:/www.domena.pl/index.php 

 
 

 
Rys.1.  Panel administracyjny (opcja menu: Dane administratora) - zmiana danych administratora. 
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Rys.2.  Panel administracyjny (opcja Parametry serwisu) – formularz do edycji parametrów konfiguracyjnych  

 
4) Aby zmienić graficzne logo strony naleŜy stworzyć plik o nazwie top.jpg o 

wymiarach 1000x200 pixeli i wysłać na serwer do katalogu obrazki lub z panelu 
administracyjnego opcja: przesyłanie zdjęć i w formularzu wybrać dział Grafika na 
stronę.  

 
Rys.3.  Panel administracyjny – formularz do przesyłania zdjęć (obrazów) w formacie jpg 
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5) JeŜeli utworzone graficzne logo zawiera napisy, np. nazwę i adres szkoły, wówczas 
parametry konfiguracji tytuł i podtytuł naleŜy zostawić puste. 

 
III. Struktura strony 
 

1) Strona składa się z nagłówka części środkowej i stopki. 
2) W części nagłówkowej znajduje się menu górne z opcjami: Start, Kontakt, 

Aktualności i Komunikaty 
3) W stopce znajduje się informacja o optymalizacji (przeglądarki, rozdzielczość) i o 

autorze. Proszę nie zmieniać i nie usuwać stopki. 
4) Część środkowa podzielona jest na trzy kolumny. W lewej znajduje się menu z 

grupami opcji (główne, Nasza szkoła, Dla rodziców, Dla uczniów) oraz statystyka 
odwiedzin i formularz logowania. Części  środkowa i prawa zawierają skróty 
najnowszych informacji w poszczególnych działach wraz z odsyłaczami do tych 
działów. 

 

 
Rys.4.  Widok strony startowej (fragmenty) 

 
IV. Zarządzanie tre ścią strony – panel administracyjny 
 

 
Rys.5.  Panel administracyjny – strona główna 
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1) Odczyt wiadomo ści przesłanych przez u Ŝytkowników. 
Po wybraniu opcji Odczyt wiadomości wyświetlone zostają wiadomości przesłane 
przez uŜytkowników za pomocą formularza kontaktowego. Wiadomości wyświetlane 
są w tabeli wg czasu ich przesłania i zawierają m.in. dane nadawcy, w tym jego e-
mail, na który moŜemy przesłać odpowiedź. Wybrane wiadomości mogą być 
skasowane po ich zaznaczeniu w polu wyboru. 

 
 
 
 
Grupa opcji EDYCJA pozwala na tworzenie treści 
strony tj. aktualności, komunikatów, informacji i innych. 
Więcej informacji na temat poszczególnych opcji będzie 
zamieszczone w dalszej części tego opracowania. 
 
Grupa opcji PRZESYŁANIE pozwala na przesyłanie na 
serwer plików graficznych (zdjęć), innych plików, np. w 
formacie pdf oraz obsługę galerii internetowych. 
 
Grupa opcji KASOWANIE daje moŜliwość usuwania 
zbędnych plików we wszystkich działach serwisu, w tym 
obrazów (plików graficznych), aktualności, komunikatów 
dla rodziców, informacji dla uczniów. 
 
Grupa opcji KONFIGURACJA słuŜy do wprowadzenia 
stosownych parametrów konfiguracyjnych serwisu 
niezbędnych do prawidłowego działania oraz do zmiany 
loginu i hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Opcje konfiguracji zostały omówione powyŜej (cz. II). 
 
 PoniŜej opis wybranych opcji menu panelu 
administracyjnego. 
 
 
 
 
 

Rys. 6.  Menu panelu administracyjnego (fragment) 

 
2) Aktualno ści 

Opcja ta słuŜy do tworzenia aktualności (informacji dot. wydarzeń) odpowiednio dla 
szkoły, oddziału przedszkolnego, samorządu uczniowskiego w zaleŜności od 
wyboru z listy rozwijanej znajdującej się w górnej części formularza edycyjnego 
(patrz rys. 7). Edycja polega na wprowadzeniu w odpowiednie pola formularza 
tytułu, skrótu informacji oraz pełnej informacji. JeŜeli wpis ma być ilustrowany (co 
jest najczęściej stosowane) naleŜy podać nazwę obrazka z rozszerzeniem (np. 
wycieczka.jpg), przesłanego wcześniej na serwer za pomocą opcji przesyłanie 
zdjęć. Pola szerokość, wysokość i wyrównanie są opcjonalne i nie muszą być 
zmieniane. 
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Rys.7.  Formularz do edycji aktualności 

 
W polu „skrót informacji” nie moŜna formatować tekstu. NaleŜy tu zamieścić dowolny 
fragment tekstu zawartego w polu „pełna informacja o wydarzeniu”. Dzięki 
dołączonemu edytorowi moŜliwe jest formatowanie tekstu.  
Uwaga: Nie moŜna wklejać tekstu skopiowanego z dokumentów pakietu Office!!! 
(Word, Excell, Acces itp.) - skutkuje to powstaniem licznych błędów i "rozwaleniem" 
strony !!! 

 
3) Komunikaty dla rodziców, informacje dla uczniów 

Opcje te działają analogicznie i słuŜą odpowiednio do redagowania komunikatów i 
informacji. W odpowiednie pola formularza naleŜy wpisać datę, temat i treść 
komunikatu (informacji). Tekstu nie moŜna formatować. Wprowadzone ewentualnie 
znaczniki HTML zostają automatycznie usuwane przed zapisaniem danych. Wygląd 
formularza do edycji komunikatów przedstawia rys. 8. 
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Rys. 8.  Formularz do tworzenia komunikatów dla rodziców 

 
4) Wykaz podr ęczników, wykaz lektur 

Opcje te słuŜą do wprowadzania informacji dotyczących podręczników (lektur) dla 
poszczególnych klas. Przed wprowadzaniem danych naleŜy wybrać klasę z 
rozwijanej listy (rys. 9). 

 

 
Rys. 9.  Formularz do edycji zestawu podręczników dla wybranej klasy 
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5) Tygodniowy rozkład zaj ęć 
Opcja słuŜy do wpisania planu lekcji dla poszczególnych klas. Przed wpisaniem 
danych naleŜy wybrać klasę z rozwijanej listy (rys. 10). 

 

 
Rys. 10.  Formularz do wpisywania planu lekcji dla wybranej klasy 

 
6) Inne działy 

Taki tytuł nosi opcja umoŜliwiająca edytowanie wielu plików serwisu. Plik do edycji 
naleŜy wybrać z rozwijanej listy i nacisnąć Edytuj (rys.11). 

 

 
Rys. 11. Panel administracyjny – wybieranie pliku do edycji 
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Nastąpi otwarcie okna edycyjnego z zawartością pliku, gdzie moŜemy zmieniać 
jego treść a następnie zapisać. Uwaga: nie naleŜy zmieniać nazwy pliku. 

 
Rys. 12.  Formularz do edycji wybranego pliku 

 
7) Przesyłanie zdj ęć, przesyłanie plików 

Opcje te umoŜliwiają przesyłanie na serwer róŜnych, potrzebnych plików, w tym 
plików graficznych. Przed wysłaniem wybranego pliku naleŜy pamiętać o wybraniu 
działu (katalogu), w którym ma zostać zapisany plik (rys. 13 i 3). 

 
Rys. 13.  Formularz do przesyłania plików na serwer 
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8) Galerie 
Kompleksową obsługę galerii umoŜliwia dołączony moduł, gdzie moŜna dodawać 
nowe galerie, edytować istniejące (dodawać zdjęcia, zmieniać treść tytułu i opisu), 
kasować całe galerie lub wybrane zdjęcia.  

 

V. Uwagi ko ńcowe 
 

1) Wszelkie pytania dotyczące systemu moŜna kierować na adres: info@oodn.pl lub 
za pomocą formularza kontaktowego na stronie: www.dm.o12.pl w zakładce 
kontakt. 

2) MoŜliwe jest wprowadzenie zmian w systemie po uzgodnieniu szczegółów (kontakt 
jw). 

3) MoŜliwe jest umieszczenie strony w domenie oodn.pl po uzgodnieniu szczegółów. 
Wówczas zapewniona jest pełna pomoc techniczna. Kontakt jw. 

4) Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i szkody powstałe w 
wyniku niewłaściwego stosowania systemu, innej niŜ załoŜona konfiguracji serwera, 
na którym umieszczony będzie system, braku lub nienaleŜytego zabezpieczenia 
systemu, braku ochrony antywirusowej, wprowadzonych do systemu zmian. 

5) System moŜe być dowolnie modyfikowany zgodnie z potrzebami uŜytkownika.  
 


