Dexter dla opiekunów prawnych
Czym jest Dexter?
Dexter jest systemem służącym do komunikacji między szkołą a domem.
Wiele informacji, którymi najczęściej dysponuje sekretariat szkoły, staje
się dostępnych online.
Opiekunowie uczniów szkoły podstawowej w gminie Östersund otrzymają konto w systemie Dexter.
Po zalogowaniu się do systemu można uzyskać wgląd do informacji ogólnych – dotyczących szkoły
oraz szczegółowych – na temat własnego dziecka. Działanie systemu opiera się na różnych
funkcjach i poziomach autoryzacji, dlatego użytkownik uzyskuje dostęp wyłącznie do dotyczących
go informacji.

Co umożliwia Dexter
Powiadamianie o chorobie
Przeglądanie planu lekcji
Przeglądanie zestawienia nieobecności
Przeglądanie dokumentacji postępów
w przedmiotach
• Przeglądanie listy uczniów klasy, listy personelu, itd.
•
•
•
•

Logowanie
Możesz zalogować się do systemu Dexter poprzez
następujący adres. (Link dostępny jest również na
ostersund.dexter-ist.com
ostersund.se)
Wprowadź otrzymaną nazwę użytkownika i hasło.
Po zalogowaniu się, na pulpicie zobaczysz skróty do części administracyjnej, a z listy rozwijanej
możesz wybrać, którego dziecka ma dotyczyć powiadomienie o chorobie, czy też który plan lekcji
ma zostać wyświetlony.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Personuppgiftslagen, PUL)
Dexter wyświetla informacje pochodzące ze szkolnej bazy danych o uczniach. Zarejestrowane
w niej dane wymagane są przez szkołę do realizacji zadań władzy publicznej, przykładowe
informacje: adres, dziennik ocen oraz opiekunowie prawni.

Inspektorem ochrony danych Wydziału
Spraw Dzieci i Edukacji odpowiedzialnym
za system i rejestrację uczniów jest:
Martin Westin, 063-14 30 00

Powiadomienie o nieobecności

Nieobecność dziecka można zgłosić w Dexterze po zalogowaniu się zarówno online, jak i poprzez
aplikację mobilną Dexter. Aby zawiadomić o chorobie wystarczy wybrać powód zgłaszanej
nieobecności oraz jej datę, a następnie kliknąć Zapisz (Spara), dzięki czemu dla wychowawcy
i nauczyciela ucznia będzie widoczne, że nieobecność danego dnia została usprawiedliwiona.
Istnieje również możliwość zgłoszenia nieobecności na część dnia.
W przypadku dokonania nieprawidłowego zgłoszenia, możesz je usunąć, dopóki nauczyciel nie
zarejestruje lekcji w systemie.

Dane kontaktowe
Możesz zmienić swój numer telefonu i adres e-mail, klikając
Mój profil (Min Profil), a następnie Zmień dane kontaktowe
(Ändra kontaktuppgifter) w menu.
Numer telefonu komórkowego jest szczególnie istotny dla
funkcjonowania powiadomień SMS o nieusprawiedliwionej
nieobecności.
Dane adresowe pobierane są z krajowej ewidencji ludności
i nie ma możliwości ich zmiany w systemie Dexter.
Możesz również wybrać, czy i w jaki sposób będziesz
otrzymywać powiadomienia w razie nieusprawiedliwionej
nieobecności swojego dziecka na lekcji.

Zmiana hasła
Możesz zmienić swoje hasło po zalogowaniu się do Dextera.
Wybierz Mój Profil (Min Profil) -> Mój Profil (Min Profil) w menu.

Wybierz hasło składające się przynajmniej z 6 znaków zarówno liter, jak i cyfr. Nie używaj znaków å,
ä ani ö w aplikacji Dexter do zgłaszania
nieobecności, ponieważ są one niedozwolone.
Pamiętaj również o zaznaczeniu dowolnego
wyświetlania daty nieobecności. Pozwoli to na
przeglądanie wcześniejszych nieobecności
w wybranych przez siebie przedziałach
czasowych zamiast tygodniami.

Opinia i dokumentacja zebrań
Dexter zawiera pełną dokumentację dotyczącą wszystkich przedmiotów dziecka i zebrań z rodzicami.
Dokumentacja jest przechowywana przez wszystkie lata obowiązkowej nauki szkolnej dziecka.
Jako opiekun prawny masz dostęp do informacji, które są publikowane przez pedagogów,

w dowolnym momencie. Aby przejść do dokumentacji , wybierz z menu Zebranie z rodzicami
(Utvecklingssamtal). W tym miejscu znajdziesz Opinię i dokumentację zebrań CS (Omdöme &
samtalsdokumentation GR).
Aby przejść do dokumentacji kliknij logowanie.
Podanie dodatkowych danych logowania
nie jest wymagane.

Pozostałe kwestie
Zastrzeżenie prawa do podania błędnych informacji
Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego przekazywanie informacji o wszystkich wprowadzanych
zmianach jest utrudnione, dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeśli w tym początkowym okresie pojawią się
jakieś nieścisłości.

Wsparcie
W przypadku trudności z rozwiązaniem ewentualnych problemów z systemem Dexter prosimy
skontaktować się z sekretariatem szkoły, który podejmie dalsze kroki.

Utrata hasła
Skontaktuj się z sekretariatem szkoły, który prześle dane pocztą (na adres podany w krajowej
ewidencji ludności).

