
OPIEKUNOWIE 
Instrukcja 



LOGOWANIE 
Logowanie możliwe jest z telefonu komórkowego lub komputera. 

• Z telefonu komórkowego: Pobierz aplikację "Vklass". Wybierz "Logga in med SSO" i zaloguj się przy użyciu numeru 
PESEL oraz legitymacji BankID.

• Z komputera: Wejdź na stronę www.nynashamn.se/vklass i zaloguj się przy użyciu
numeru PESEL oraz legitymacji BankID.

STRONA GŁÓWNA I MENU 
Strona główna prezentuje szybkie informacje ogólne o dniu (i tygodniu) szkolnym 
Twoich dzieci. Znajdziesz tu również ważne informacje ze szkoły, przedszkola czy 
świetlicy. 

Jeśli masz niewielki ekran, lub jeśli 
przeglądasz stronę z telefonu 
komórkowego, przechodź od 
dziecka do dziecka, przesuwając ich 
imiona palcem po ekranie. 

Wybierz przycisk „Fler dagar” („Więcej dni”), 
by zobaczyć, co dzieje się w szkole przez cały 
tydzień. 

http://www.nynashamn.se/vklass


Menu po lewej stronie przeniesie Cię do różnych funkcji. Podpunkt w meny zaznaczony na niebiesko oznacza stronę, na której 
aktualnie się znajdujesz. 

 
 
 

Przy przeglądaniu na komórce menu jest zwinięte i można je 

rozwinąć za pomocą symbolu z trzema poziomymi kreskami. Tytuł 

strony obok tego symbolu pokazuje, gdzie aktualnie się znajdujesz. 

 
 
 
 

START 

Informacje ogólne o dniu i tygodniu szkolnym Twoich dzieci oraz ważne wiadomości 
 

KALENDER/SCHEMA = KALENDARZ/PLAN LEKCJI 

Tu znajdziesz plany lekcji swoich dzieci, włącznie z zajęciami takimi jak zadania 
domowe, sprawdziany, dni wolne, spotkania z wychowawcą, wycieczki, dni na 
planowanie oraz bloki tematyczne, nad którymi aktualnie pracują dzieci. 

OMSORGSSCHEMA = HARMONOGRAM OPIEKI 

Jeśli Twoje dzieci chodzą do przedszkola lub świetlicy, tutaj możesz 
zaktualizować godziny opieki nad dzieckiem. Zmiany harmonogramu podawane 
są z wyprzedzeniem. Harmonogramu na najbliższe dwa tygodnie nie da się 
zmienić. Jeśli chcesz dokonać zmiany dotyczącej najbliższych dwóch tygodni, 
zadzwoń do przedszkola/świetlicy. 

 
FRÅNVARO OCH LEDIGHET FÖRSKOLA 
= NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA PRZEDSZKOLE 

W przypadku choroby lub nieobecności dziecka, powiadom o tym przedszkole 
telefonicznie. Zadzwoń również na dzień przed powrotem dziecka do przedszkola i 
powiadom o tym. Jeśli masz taką możliwość, rejestruj później chorobę/nieobecność 
w Vklass. 

FRÅNVARO OCH LEDIGHET GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM 
= NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA SZKOŁA PODSTAWOWA/ŚWIETLICA 

Tu możesz zgłosić nieobecność dziecka na przykład z powodu choroby lub wizyty 
u stomatologa. Możesz także wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w przypadku 
dłuższej nieobecności. 

DOKUMENTATION = DOKUMENTACJA 
Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub świetlicy, tu mogą pojawiać się zdjęcia 
z ich zajęć. 

VECKORAPPORTER = RAPORTY TYGODNIOWE 

Tu znajdziesz raporty tygodniowe z ostatniego półrocza. Raporty tygodniowe są 
również automatycznie wysyłane na Twój adres e-mail pod koniec każdego 
tygodnia. Raporty zawierają podsumowanie zdarzeń z mijającego tygodnia oraz 
informacje na temat nadchodzących zdarzeń dotyczących Twojego dziecka. 

UTVECKLINGSSAMTAL = SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ 

Jeśli nauczyciel/wychowawca wyznaczył terminy okresowych spotkań, tu możesz zarezerwować termin 
rozmowy dotyczącej Twojego dziecka. Znajdziesz tu wszystkie wolne terminy, wraz z wybranym przez Ciebie 
terminem. 

DOKUMENT = DOKUMENTY 
Zapoznaj się z ważnymi dokumentami, opublikowanymi przez dyrekcję szkoły lub nauczyciela/wychowawcę/opiekuna Twojego 
dziecka. 



Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe pojawiały się w spisie uczniów 
(„klasslistan”), zmień swoje ustawienia („Inställningar”). Ustawienia znajdziesz klikając 
w swoje nazwisko w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz z menu opcję „Ustawienia” 
(„Inställningar”). 

 
 
 

KOMMUNIKATION = KOMUNIKACJA 

Skontaktuj się z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją szkoły lub innym personelem przedszkola/szkoły/świetlicy. 

 
LÄNKAR 
LINKI 

Tu znajdziesz linki dodane przez szkołę, na przykład do innych przydatnych e-usług. 
 
 

KALENDER/SCHEMA 
= KALENDARZ/PLAN LEKCJI 
Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, wybierz dziecko/dzieci, 
których plan lekcji chcesz zobaczyć. Jeśli masz jedno dziecko, 
plan lekcji będzie ustawiony standardowo. W większość zdarzeń 
w kalendarzu możesz kliknąć, by dowiedzieć się więcej. 

 
Przy pomocy kolorowych kategorii Lektioner (Lekcje), Uppgifter 
(Zadania), Kalenderhändelser (Wydarzenia), Lediga dagar (Dni 
wolne) oraz Planeringar (Dni na planowanie) możesz filtrować 
różnego rodzaju zdarzenia w kalendarzu. Możesz na przykład 
wyświetlić przegląd zbliżających się sprawdzianów i zadań 
domowych dziecka. 

 
 
 

 
Porada! 
Odznacz wszystkie rodzaje zdarzeń oprócz zielonej kategorii „Uppgifter” 
(„Zadania”) i zaznacz wszystkie swoje dzieci. Następnie wybierz 
przeglądanie kalendarza w trybie miesięcznym, a otrzymasz przejrzyste 
zestawienie wszystkich sprawdzianów i zadań domowych dzieci. 



 

FRÅNVARO OCH LEDIGHET = 
NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie nieobecności (Frånvaroanmälan) oraz Wniosek o zwolnienie (Ledighetsansökan)  
znajdziesz na samej górze. Standardowym ustawieniem jest zgłoszenie nieobecności. 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI PRZEDSZKOLE 

W przypadku choroby lub nieobecności dziecka, zawsze powiadom o tym przedszkole telefonicznie. Zadzwoń również na dzień  
przed powrotem dziecka i powiadom o tym. Następnie rejestruj chorobę/nieobecność w Vklass. Ustawienie standardowe  
obejmuje nieobecność dziecka przez cały aktualny dzień (Idag, dagens datum = Dzisiaj, dzisiejsza data). Przedszkole  
zarejestruje nieobecność w Vklass, jeśli Ty nie masz możliwości tego zrobić. Ważne jest, by zadzwonić i zgłosić nieobecność. 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA/ŚWIETLICA 

Zgłoś nieobecność jednego lub więcej dzieci. Ustawienie standardowe obejmuje nieobecność dziecka przez cały 
aktualny dzień (zaznaczone Idag, dagens datum = Dzisiaj, dzisiejsza data). Jeśli chcesz zgłosić nieobecność 
dziecka w innym przedziale czasowym, na przykład wizytę u stomatologa w środku dnia, wybierz „Annan period” 
(„Inny przedział czasu”). 

Na samym dole strony wyświetlają się zgłoszenia nieobecności z 
ostatniego półrocza. Użyj przycisków „Ta bort” („Usuń”) lub 
„Avsluta nu” („Zakończ teraz”), by usunąć przyszłą lub 
zakończyć aktualnie trwającą nieobecność. 

 
WNIOSEK O ZWOLNIENIE 

Jeśli Twoje dziecko lub dzieci mają być nieobecne przez dłuższy 
czas, możesz wystąpić z wnioskiem o zwolnienie. Stanowisko 
szkoły w tej kwestii znajdziesz na samej górze strony. 

O zwolnienie można się ubiegać z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zawsze podać 
powód zwolnienia. 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie, 
otrzymujesz potwierdzenie zgłoszenia wniosku drogą e-
mailową. Wiadomość ta jest wysyłana do wszystkich 
opiekunów. Otrzymasz oddzielną wiadomość, gdy szkoła 
przyjmie lub odrzuci wniosek o zwolnienie. 

Na samym dole strony wyświetlają się wnioski o zwolnienie z 
ostatniego półrocza. Kliknij na wniosek, by zobaczyć jego 
opis, włącznie z ewentualnym uzasadnieniem dla odrzucenia 
go przez szkołę. Możesz również usunąć wniosek o przyszłe 
zwolnienie. 



OMSORGSSCHEMA = HARMONOGRAM OPIEKI 
To harmonogram godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/świetlicy. Obecność Twojego dziecka w 
przedszkolu ma wpływ na planowane zajęcia, na grafik wychowawców, a także na ilość przygotowywanego jedzenia. 
Dlatego ważne jest, by podać harmonogram dziecka w Vklass. 

 
GRUNDSCHEMA = HARMONOGRAM PODSTAWOWY 

Harmonogram podstawowy obowiązuje aż do momentu, gdy zostanie zastąpiony nowym harmonogramem podstawowym. 

Prosty harmonogram podstawowy może przykładowo obejmować jeden tydzień (poniedziałek–piątek), opieka 
codziennie od 8.00 do 16.30. Taki harmonogram powtarza się później co tydzień. 

Bardziej zaawansowany harmonogram podstawowy może obejmować cztery tygodnie, gdzie godziny opieki 
nad dzieckiem zmieniają się codziennie przez te cztery tygodnie. Po upływie czterech tygodni harmonogram i 
jego godziny zaczynają obowiązywać ponownie. Takie rozwiązanie może na przykład być korzystne dla osób, 
które mają miesięczne grafiki w pracy. 

 
 

1. Wybierz dziecko/dzieci, których dotyczy harmonogram podstawowy. 

2. Wybierz dzień, w którym harmonogram 
podstawowy zaczyna obowiązywać (na 
przykład przyszły poniedziałek). 

3. Nazwij harmonogram podstawowy (żeby 
łatwiej było Ci go później odnaleźć, jeśli 
będziesz chciał(a) go skopiować lub użyć 
ponownie). 

4. Podaj godziny przyprowadzenia i odebrania 
dziecka pierwszego dnia. 

5. Kliknij na plus (+) w kolejnym dniu, by 
skopiować godziny przyprowadzania i odbierania 
dziecka z poprzedniego dnia i dokonaj 
ewentualnych zmian. Kontynuuj w ten sposób, 
aż stworzysz cały harmonogram podstawowy. 

6. Kliknij w Spara (Zapisz) po zakończeniu. 
 
 
 

TYMCZASOWE ZMIANY HARMONOGRAMU (poza nieobecnością chorobową) 

Zmiany harmonogramu podawane są z wyprzedzeniem. 
Harmonogramu na najbliższe dwa tygodnie nie da się zmienić. Jeśli 
chcesz dokonać zmiany dotyczącej najbliższych dwóch tygodni, 
zadzwoń do przedszkola/ świetlicy. 



DOKUMENTATION = DOKUMENTACJA 
Dokumentacja to wpisy na bieżąco, podobne do bloga, używane przez przedszkola i świetlice do pokazania i 
udokumentowania działalności. 

 
DWA WIDOKI 

 
Z dokumentacją możesz zapoznawać się w widoku blogowym lub ogólnym. W telefonach 
komórkowych dostępny jest tylko widok blogowy. Aby zobaczyć więcej dokumentacji, 
przewijaj ekran w dół. W widoku blogowym widać trochę więcej informacji o każdym wpisie, 
np. odniesienia do programu nauczania i zaplanowanych założeń oraz załączone pliki. W 
widoku blogowym możesz również przeglądać zdjęcia, jeśli do wpisu dołączonych jest kilka 
zdjęć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE 

Naciśnij na tekst wpisu lub na link „Visa alla kommentarer” („Pokaż wszystkie 
komentarze”), aby przeczytać komentarze innych rodziców lub samemu 
skomentować wpis. 

KOGO DOTYCZY WPIS 
Przy każdym wpisie obok ikony możesz zobaczyć, dla kogo 
przeznaczony jest wpis. Możesz również zobaczyć, którego z 
Twoich dzieci dotyczy wpis. 



 

UTVECKLINGSSAMTAL 
= SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ 
Jeśli nauczyciel/wychowawca wyznaczył terminy 
okresowych spotkań, tu możesz zarezerwować termin. 
Wybierz dzień i godzinę, które chcesz zarezerwować. 
Możesz dokonać tylko jednej rezerwacji na każde dziecko. 
W przypadku pomyłki, anuluj rezerwację i wybierz nowy 
termin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNIKATION = KOMUNIKACJA 
Gdy wysyłasz wiadomość przez Vklass, jest ona wysyłana pocztą 
elektroniczną do odbiorcy, który odpowiada za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Dlatego ważne jest podanie poprawnego adresu e-mail. 
Robi się to w ustawieniach, kliknij w swoje nazwisko w prawym 
górnym rogu. 



INSTÄLLNINGAR OCH SPRÅKVAL 
= USTAWIENIA I WYBÓR JĘZYKA 
Aby wejść w ustawienia osobiste, kliknij w swoje nazwisko w prawym górnym rogu i wybierz 
Inställningar (Ustawienia) z menu, które się pojawi. 

 
Aby zmienić język (szwedzki lub angielski), kliknij w znak zapytania obok swojego nazwiska i 
wybierz język z menu, które się pojawi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przy pierwszym zalogowaniu do Vklass przechodzisz od razu do strony z ustawieniami. Tam możesz potwierdzić swoje 
dane kontaktowe. Aby nie musieć przechodzić przez stronę z ustawieniami przy każdym zalogowaniu, kliknij w przycisk 
„Spara” („Zapisz”) na dole strony. 

 
Jeśli Twój adres e-mail uległ zmianie lub jeśli został wczytany do Vklass z jakiegoś innego systemu, może być potrzebna 
jego weryfikacja. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami w wiadomości e-mail wysłanej po zarejestrowaniu nowego 
adresu lub kliknięciu przycisku „Skicka verifieringsbrev” („Wyślij list weryfikacyjny”). Zwróć uwagę, że weryfikacja 
adresu nie jest konieczna do tego, aby szkoła mogła wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail. Poczta elektroniczna ze 
szkoły dociera również do adresów niezweryfikowanych, ale weryfikacja jest dla szkoły sposobem na sprawdzenie 
poprawności adresów e-mail użytkowników w systemie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Więcej informacji znajdziesz  
na stronie 

https://support.vklass.se/ 
pod hasłem „Vårdnadshavare” („Opiekunowie”) 

 
lub w Centrum kontaktowym  

pod numerem 
08-520 680 00 

kontaktcenter@nynashamn.se  
 

lub w szkole/przedszkolu 
Twojego dziecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2018 Vklass AB. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez gminę Nynäshamn w tej ulotce zostały zatwierdzone przez Vklass. 
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