
Wydruk Świadectw 
 

 

 

Wydruk Świadectw jest dodatkowym modułem, dzięki któremu szkoła ma możliwość wydrukowania świadectw 

w oparciu o dane wprowadzone w dzienniku elektronicznym Mobireg. Świadectwa przygotowane w ten sposób 

są od razu gotowe do wydrukowania bez potrzeby instalowania dodatkowych programów na komputerze. 

Gotowe świadectwa zostaną pobrane w formacie PDF. 



 

 

W jaki sposób wygenerować gotowe świadectwa do formy PDF? 

Krok1. W widoku wydruku świadectw pierwszą czynnością, jaką należy wykonać to wybrać konkretną klasę z 

rozwijanej listy, dla której chcemy wydrukować świadectwo.  

Krok2. Następnie proszę kliknąć w przycisk „Konfiguracja klasy i szablonu”. 

Krok3. Na poniższym widoku określamy: 

Daty, Rok szkolny, datę rady pedagogicznej, datę wydania świadectwa. 

Następnie należy wybrać wzór świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, z jakiego szkoła będzie korzystać. 

Poniżej pojawią się przedmioty – musimy wybrać z rozwijanej listy przedmiot a następnie w polu poniżej wpisać 

jak będzie się on wyświetlał na świadectwie. 

UWAGA! Pamiętaj, aby z szczególną ostrożnością wybrać wzór świadectwa – w innym przypadku uzyskamy 

nieprawidłowy druk. 

 



 

Krok4. Proszę na koniec zapisać zmiany i cofnąć się do poprzedniego widoku. 

Krok5. Kolejną czynnością jest ustalenie promocji. W tym celu proszę kliknąć przycisk „Promocje uczniów” 

Krok6. Ekran Promocji ucznia pozwala na dokładne określenie typu promocji ucznia (bądź też jego braku) oraz 

numeru świadectwa. 

Wyświetlona zostanie lista uczniów klasy wraz z ich średnią ocen na koniec roku oraz z zachowaniem.  

Opcja „promocja” służy do określenia typu: 

Tak – uczeń otrzymuje świadectwo z promocją do następnej klasy 

Nie – uczeń nie otrzymuje świadectwa z promocją do następnej klasy 

Z wyróżnieniem – uczeń otrzymuje świadectwo z promocją oraz wyróżnieniem do następnej klasy 

Po wprowadzeniu danych musimy potwierdzić je klikając przycisk „Zapisz zmiany” 

 



 

Krok7. Po wprowadzeniu danych musimy potwierdzić je klikając przycisk „Zapisz zmiany”. Po zapisaniu proszę 

kliknąć przycisk „Wstecz”. 

Krok8. Dopiero po tych ustawieniach pojawi się dostępna ikonka „Druk Świadectwa”. Polecam jednak najpierw 

wejść w opcję „Konfiguracja Wydruku”. Na ekranie ustawienia wydruku możemy określić rodzaj oraz rozmiar 

czcionki na Świadectwach, jakie będziemy drukować. 

Czcionka wydruku: 

Czcionka maszynowa (Times New Roman) jest klasyczną czcionką komputerową 

Czcionka odręczna (Allegro) jest czcionką imitującą odręcznie napisany tekst 

Rozmiar czcionki: 

Możemy określić rozmiar czcionki na dokumencie – polecamy ustawienie standardowej czcionki w rozmiarze w 

okolicach 12. 

 



 

Krok9. Zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz”, a następnie wracamy przyciskiem „Wstecz”. 

Krok10. Przedostatnim ekranem jaki należy uzupełnić jest opcja „Konfiguracja systemu wydruku świadectw – 

konfiguracja przedmiotów”. Na tym ekranie należy powiązać przedmioty na świadectwie z przedmiotami 

wprowadzonymi w dzienniku elektronicznym. Wystarczy z listy wybrać konkretny przedmiot a następnie 

powiązać go z przedmiotem wprowadzonym do dziennika elektronicznego. Umożliwi to automatyczne 

uzupełnienie świadectwa w przedmiotu, które zostaną rozmieszczone w poprawnym miejscu. 

 

 



 

Krok11. Zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz”, a następnie wracamy przyciskiem „Wstecz”. 

Krok12. Ostatnim krokiem będzie kliknięcie w przycisk „Wydruk Świadectw”. 



Krok13. Ekran druku świadectwa pozwala zaprezentować, w jaki sposób będzie dokładnie wyglądało gotowe 

już do wydrukowania świadectwo. 

Klasa: 

Określona jest już klasa, której świadectwa przeglądamy. 

Uczeń: 

Z rozwijanej listy należy wybrać ucznia danej klasy 

Szablon: 

W potwierdzeniu znajduje się rodzaj szablonu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który uprzednio 

zdefiniowaliśmy w opcji Konfiguracji Klasy. 

Strona: 

Umożliwia sprawdzenie strony tytułowej, na której znajdują się wprowadzone dane oraz na sprawdzenie 

drugiej strony, na której zostaną wydrukowane oceny ucznia. W zależności od typu szablonu świadectwa 

pojawić się również może trzecia strona zarezerwowana dla indywidualnego toku nauczania ucznia. 

Opcje szablonu ucznia: 

Mamy tutaj możliwość zapisania naniesionych przez nas zmian oraz na ich usunięcie i powrót do ustawień 

bazowych 

Status sprawdza czy dane szablonu są aktualne w stosunku do danych wprowadzonych w dzienniku. 

Pobierz identyfikatory: 

Spowoduje zresetowanie już istniejących identyfikatorów na dokumencie. 

Drukuj: 

Naciśniecie ikonki drukarki spowoduje wygenerowanie pliku PDF, który możemy zapisać i bezpośrednio przy 

pomocy odpowiedniej drukarki wydrukować na specjalnym papierze przystosowanym do druku świadectw. 

 

Wskazówka 

Pamiętaj, że moduł świadectw jest opcją dodatkową. Jeżeli twoja szkoła jest zainteresowana oszczędnością 

czasu i udogodnieniem pracy na koniec roku szkolnego zadzwoń, 71 71 70 065 aby dowiedzieć się więcej. 


