НАЈЧЕСТО ПРИЈАВУВАНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
1. Доколку во предлог распоредот за екстерно тестирање за екстерно тестирање фали
ученик кој треба да биде тестиран тогаш треба да се провери следново:
Дали ученикот е внесен како ученик во соодветната паралелка во ЕМИС системот во
делот Училишта – Паралелки – Ученици на паралелката


ако ученикот не е внесен тој треба да се додаде во неговата паралелка како
што е прикажано на следниот линк http://ednevnik.edu.mk/?page_id=90#45
 ако ученикот е внесен во паралелката треба да се провери неговиот статус во
Ученици на паралелката.
Во Е-Дневник Админот се превземаат само учениците кои во делот Ученици на
паралелката во ЕМИС имаат статус редовно запишан, повторува и запишан средно 1
година. Учениците кои имаат статус Вонредно запишан не се превземаат во Админот
бидејќи вонредно запишаните ученици екстерно не се тестираат. Доколку за ученикот
имате внесено погрешен статус Ве молиме корегирајте го истиот.
2. Ако за ученикот е внесено погрешно име или презиме потребно е во ЕМИС
системот во делот Ученици – Лични податоци за учениците да се направи
потребната корекција односно да се внесе точното Име/Презиме.
3. Доколку во текот на учебната година дојде до промена на наставник во
паралелката ЕМИС администраторот на училиштето треба да постапи како што е
прикажано на следниот линк: http://ednevnik.edu.mk/?page_id=90#48
Ако во Админот бил внесен стариот наставник, откако неговиот статус во ЕМИС во
делот Училишта – Паралелки – Наставници во паралелката ќе се промени во
Пасивен или Избришан податок сите внесени податоци за наставникот во Админ
системот се бришаат, бидејќи се превземаат само наставниците со статус Валиден
податок.
После синхронизацијата помеѓу системите потребно е во Админот на местото на
стариот наставник да биде внесен новиот наставник.
4. Ако во предлог распоредите за Екстерно тестирање има проблем со внесениот
странски јазик за ученикот
 ученикот не го изучува странскиот јазик внесен за него
* потребно е во Админ во Внес на предмети за ученик да се внесе точниот странски
јазик кој го изучува ученикот
* ако потребниот странски јазик не се изучува во училиштето и ученикот истиот го
полага на класен испит тогаш најдобро е полето за странски јазик за ученикот да
остане празно (наместо истото да биде пополнето погрешно)


внесениот странски јазик кој ученикот го изучува не се совпаѓа со типот на
странскиот јазик соодветен за разгледуваниот ученик
пр: Доколку е внесено дека на ученикот француски му е прв, а германски втор странски
јазик (а треба обратно) тогаш:
* треба во Админ точно да се пополнат странските јазици за ученикот (германски - прв,
француски – втор)
* ако системот не дозволува ваков избор тогаш треба да се направи следната промена
во ЕМИС системот

* во Училишта – Паралелки – Наставници во паралелката изберете ги странските
јазици француски и германски, притиснете на копчето Промени и во делот Ознака за
странски јазик изберете го точниот тип на странскиот јазик во паралелката и
зачувајте за направената промена
* ако полето за ознака на странскиот јазик остане празно тогаш во Админ системот
двата предмети ќе можете да ги бирате и како прв и како втор странски јазик
5. Ако во предлог распоредите за екстерно тестирање за Екстерно тестирање има
проблем со внесениот изборен предмет за ученикот, корекцијата на избраниот
предмет треба да ја направите на следниот начин:
Пр: Нека изборни предмети во паралелката се Изборен спорт и Проекти од
информатиката и нека секој ученик изучува само по еден изборен предмет.
Доколку за ученикот Петко Петковски Вие го имате внесено предметот Проекти од
информатиката, се што треба да направите за да го промените истиот е да притиснете
на Х (знакот за бришење покрај избраниот изборен предмет) и да го внесете точниот
предмет Изборен спорт. (дел 4.1 од упатството за училишни администратори страна
18)
Синхронизацијата помеѓу ЕМИС и Е-Дневник Админ системот се врши на дневно ниво,
односно сите податоци/промени кои Вие како училишен администратор ги внесувате
во ЕМИС во Е-Дневник Админ ќе бидат видливи наредниот ден.

