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Zarządzanie rolami użytkowników na Gdańskiej 

Platformie Edukacyjnej GPE za pomocą 

Centralnego Rejestru Użytkowników 

Użytkownikami Gdańskiej Platformy Edukacyjnej GPE są pracownicy JST i szkół oraz uczniowie i ich 
opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani w bazie danych.  

Schemat zakładania nowych kont wygląda w ten sposób, że w pierwszej kolejności administrator głów-
ny (pracownik JST) wprowadza dane innych użytkowników, osobno dla JST i osobno dla podległych 
jednostek. W podległych jednostkach administrator (JST) za pomocą Centralnego Rejestru Użytkowni-
ków (CRU) wprowadza przede wszystkim informacje o dyrektorach jednostek biorących udział w pro-
jekcie. 

Administratorzy i dyrekcja w szkołach 

Od momentu nadania użytkownikowi uprawnienia Szkola_Dyrekcja użytkownik ten może za pomocą 
CRU zarządzać rolami swoich pracowników. 

Kluczowe jest założenie przez dyrektora jednostki kont dla użytkowników w rolach: Szkola_Kadry, Szko-

la_Administratorzy oraz przydzielenie sobie roli Szkola_Nabory Zarzadzanie (dającej możliwość zarządzania 
rekrutacją w placówce, za pomocą aplikacji Nabory). 

Rola Szkola_Kadry umożliwia rozpoczęcie pracy w programie Kadry. Na podstawie umów wprowadzo-
nych w tym programie automatycznie uzupełniana jest gałąź Pracownicy w Centralnym Rejestr Użytkow-
ników oraz UONET+ w module Administrowanie na karcie Pracownicy.   

Link do porady: Rejestrowanie pracowników jednostki na platformie GPE 

Rola Szkola_Administratorzy daje po stronie CRU możliwość zarządzania innymi użytkownikami i ich 
rolami w obrębie danej placówki oraz po stronie UONET+ zarządzanie informacją w module Admini-

strowanie.  

Link do pomocnej porady: Jak rozpocząć pracę z systemem UONET+?  (oprócz sposobu logowania, 
który w poradzie odnosi się do Użytkowników VULCAN, nie GPE) 

Od tego momentu użytkownicy o rolach Szkola_Dyrekcja i Szkola_Administratorzy mogą korzystać 
z Centralnego Rejestru Użytkowników. Aplikacja daje możliwość wyszukiwania kont i weryfikacji/ 
modyfikacji uprawnień. Opis czynności przedstawiony jest w poradzie: 
Jak wyszukać konto użytkownika w Centralnym Rejestrze Użytkowników? 

Przepływ informacji o użytkownikach 

Schemat przepływu informacji o wybranych użytkownikach między Centralnym Rejestrem Użytkow-
ników a aplikacjami dziedzinowymi jest następujący: 

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/1212.aspx
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/403
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/3864.aspx
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1. Wprowadzenie pracowników w aplikacji Kadry skutkuje pojawieniem się ich w Centralnym Reje-
strze Użytkowników oraz UONET+. Dzięki temu Szkola_Pracownicy otrzymają dostęp i możliwość 
logowania się do systemu GPE i do aplikacji UONET+. 

2. Dodanie w Centralnym Rejestrze Użytkowników pracownikom ról Szkola_Administratorzy, Szko-

la_Sekretariat, Szkola_Dyrekcja, skutkuje pojawieniem się tych użytkowników w bazie programu 
UONET+. Odebranie tych ról skutkuje odebraniem analogicznych uprawnień w UONET+ , pozosta-
łe dane o pracowniku zapisane w aplikacji UONET+ pozostaną bez zmian. Dzięki uprawnieniom 
nadanym w CRU użytkownicy mogą pełnić powierzone zadania w aplikacjach.  

3. Wprowadzenie danych uczniów/rodziców do aplikacji UONET+ skutkuje pojawieniem się tych 
użytkowników w Centralnym Rejestrze Użytkowników, odpowiednio w gałęziach Uczniowie i Rodzi-

ce. Dzięki temu otrzymają oni możliwość logowania do systemu i dostęp do aplikacji. 

Rola Uczniowie oraz Rodzice przechodzi do Centralnego Rejestru Użytkowników na podstawie zapisów 
pracownika sekretariatu i/lub wychowawcy klasy w UONET+. 

Opis przepływu informacji między aplikacjami na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej 

Administrator za pomocą Centralnego Rejestru Użytkowników nadaje/ modyfikuje uprawnienia in-
nym pracownikom  do poszczególnych aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej  dostępnych na 
stronie  https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk pod przyciskiem Aplikacje Gdańskiej Platformy: 

 

Na tej stronie umieszczone są kafle do programów, do których użytkownik ma dostęp na podstawie 
odpowiednich ról dodanych w systemie. 

Dostęp do kafla Centralny Rejestr Użytkowników  posiadają użytkownicy z rolą Szkola_Dyrektor i Szko-

la_Administratorzy  

 

Po kliknięciu w kafel Centralny rejestr Użytkowników należy wybrać rolę użytkownika dla bieżącej sesji 
aplikacji, w ramach której posiada uprawnienia. 

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk
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Aplikacje i związane z nimi role nadawane w Centralnym Rejestrze Użytkowników 

Z uwagi na to, że w całym systemie funkcjonują różne źródła informacji o użytkownikach, poniżej 
został przedstawiony przepływ informacji między aplikacjami:  

1. W Centralnym Rejestrze Użytkowników nadaje się role administratorów poszczególnych aplikacji:  

- Szkola_Administratorzy (Vulcan)  

- Szkola_Dyrekcja (Vulcan) 

- Szkola_Sekretariat (Vulcan) 

- Szkola_NaboryZarzadzanie 

- Szkola_Nabory 

- Szkola_Kadry (IT-Cell) 

- Szkola_Place (IT-Cell) 

2. W aplikacji Kadry wprowadzane są umowy o pracę pracowników, co automatycznie skutkuje na-
daniem w Centralnym Rejestrze Użytkowników roli Szkola_Pracownicy (nauczyciele oraz admini-
stracja i obsługa) 

3. W aplikacji UONET+ wprowadza się użytkowników, którzy w Centralnym Rejestrze Użytkowników 
automatycznie otrzymają  uprawnienia dla roli Rodzic lub Uczeń 

Aplikacja Role CRU 

UONET+ (moduł Administrowanie) 
UONET+ (pełny dostęp) 
UONET+ (moduł Sekretariat) 
UONET+ (moduł Dziennik) 
UONET+ (witryna Rodzic/Uczeń) 

Szkola_Administratorzy 
Szkola_Dyrekcja 
Szkola_Sekretariat 

Szkola_Pracownicy 

Szkola_Rodzice /Szkola_Uczen 
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Kadry i Płace 
Szkola_Kadry 
Szkola_Place 

Nabory (pełny dostęp) 
Nabory (dostęp bez możliwości zamykania 
etapów) 

Szkola_NaboryZarządzanie 

Szkola_Nabory 

Dodatkowe uwagi 

1. Opis wprowadzania informacji o użytkownikach w aplikacji UONET+ znajduje się poradzie:  
Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? 

2. Porada opisująca proces odzyskiwania dostępu do konta użytkownika:  
Jak uzyskać dostęp do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej? 

3. Lista pozostałych porad: Instrukcje użytkownika GPE  

4. Zalecane porady VULCAN  
Jak posługiwać się systemem UONET+ w codziennej pracy? - przewodniki dla administratora, se-
kretarza, dyrektora i nauczycieli  

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/1202.aspx
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/1195.aspx
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/instrukcje_uzytkownika.aspx
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/431
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/431

