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Przechowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie 

arkuszy z wykorzystaniem repozytorium arkuszy 

Jeśli program Arkusz Optivum funkcjonuje jako moduł aplikacji Sigma, to arkusze organizacyjne przygo-
towane na potrzeby organu prowadzącego mogą być zapisywane bezpośrednio w bazie danych Sigmy 
(dokładniej – w jej repozytorium).  

Repozytorium służy do przechowywania, przeglądania, opiniowania i zatwierdzania elektronicznych pli-
ków arkuszy. Po zatwierdzeniu arkusze organizacyjne z repozytorium są wczytywane do tej części bazy 
danych, która wykorzystywana jest przez moduł raportowania Sigmy. 

 

Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy. 

Zapisywanie arkusza w repozytorium 

1. Uruchom Sigmę i zaloguj się.  

2. Uruchom moduł Arkusz Optivum i otwórz opracowany arkusz organizacyjny jednostki. 

3. Sprawdź kompletność opracowanego arkusza – skorzystaj z funkcji Narzędzia/ Sprawdź kompletność 

danych oraz Plik/ Przygotuj raport kontroli. Jeśli wykryte nieprawidłowości są zasadne, popraw arkusz.  

Niekompletnego arkusza nie można zapisać w repozytorium. 

4. W menu Arkusz wybierz polecenie Zapisz arkusz w repozytorium. 

Arkusz automatycznie zostanie wyeksportowany i zapisany w repozytorium. Utworzony w ten spo-
sób plik otrzymuje rozszerzenia as+. 

Arkusz Optivum 
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Arkusz Optivum umożliwia podpisywanie zapisywanych w repozytorium arkuszy organizacyjnych za-
równo niekwalifikowanym jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Służy do tego funkcja Ar-

kusz/ Zapisz arkusz w repozytorium wraz z podpisem cyfrowym. Dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego możliwe jest przeprowadzenie kompletnej procedury zatwierdzania arkuszy or-
ganizacyjnych bez użycia papieru. 

Pliki zapisane w repozytorium są przechowywane w nim aż do momentu, gdy uprawniony użytkownik 
nie wykona operacji ich usuwania. 

Otwieranie plików z repozytorium 

W dowolnym momencie wybrany arkusz organizacyjny można pobrać z repozytorium, obejrzeć czy zapi-
sać na dysku lokalnym. Operację tę może wykonywać zarówno uprawniony użytkownik danej jednostki 
sprawozdawczej (np. dyrektor), jak i uprawniony użytkownik w organie prowadzącym (np. inspektor). 

Sytuacja taka może mieć miejsce np. w wypadku, gdy kontrola arkusza, który został zapisany w repozy-
torium ujawniła jakieś nieprawidłowości i zgłoszono je dyrektorowi odpowiedniej jednostki. Wówczas 
dyrektor może pobrać z repozytorium niepoprawny arkusz, zmodyfikować go i ponownie zapisać w re-
pozytorium. Należy jednak pamiętać, że zmodyfikowany arkusz zostanie zapisany jako nowy plik, dlatego 
powinien mieć on nadaną wcześniej jednoznacznie identyfikującą go nazwę. Nawet jeśli plik nie otrzyma 
nowej nazwy, uzyska na pewno odmienny numer identyfikacyjny. 

Aby otworzyć arkusz zapisany w repozytorium: 

1. W menu Arkusz wybierz polecenie Arkusz/ Otwórz arkusz z repozytorium. 

2. W oknie Repozytorium arkuszy za pomocą filtrów Jednostka oraz Rok zawęź listę wyświetlanych arkuszy, 
a następnie zaznacz wybrany arkusz na liście i kliknij przycisk Pobierz. 

W zależności od uprawnień zalogowany użytkownik może pobierać arkusze: 

- jedynie swojej jednostki sprawozdawczej – jeśli jest to użytkownik, któremu została przypisa-
na w Sigmie rola dyrektora; 

- kilku jednostek – jeśli jest to użytkownik, któremu została przypisana w Sigmie rola inspektora 
oświaty. 

 

Po zakończeniu pracy nad arkuszem plik można zapisać ponownie w repozytorium (Arkusz/ Zapisz arkusz 

w repozytorium). 
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Zarządzanie repozytorium  

W zależności od uprawnień, jakie zostały nadane użytkownikowi, może on w repozytorium wykonywać 
następujące operacje na arkuszach:  

- zmienić status arkusza, 

- opatrzyć arkusz komentarzem, 

- usunąć arkusz. 

1. W menu Arkusz wybierz polecenie Arkusz/ Zarządzaj repozytorium – wyświetli się okno Repozytorium arkuszy. 

2. W oknie Repozytorium arkuszy za pomocą filtrów Jednostka oraz Rok zawęź listę wyświetlanych arkuszy. 

 

3. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat wyświetlonych w oknie arkuszy. 

W sekcji Arkusze w poszczególnych kolumnach listy zgromadzono następujące informacje o każdym 
arkuszu:  

- Nazwę pliku (kolumna Nazwa) 

- Początkową data okresu obowiązywania arkusza (kolumna Data Ob.) 

- Datę zatwierdzenia arkusza (kolumna Data zatw.) 

- Rok szkolny (kolumna Rok). 

- Status z punktu widzenia wstępnej akceptacji arkusza (kolumna Zaakceptowany). 

Początkowo arkusz oznaczony jest jako nieanalizowany. Uprawniony użytkownik aplikacji 
Sigma (np. inspektor w wydziale edukacji) może oznaczyć arkusz jako wstępnie zaakceptowa-
ny (tak) lub odmówić akceptacji (nie). 

- Status z punktu widzenia opinii kuratorium (kolumna Zaopiniowany). 
Początkowo arkusz oznaczony jest jako niezaopiniowany. Uprawniony użytkownik aplikacji Sig-

ma może oznaczyć arkusz jako zaopiniowany pozytywnie lub negatywnie. 

- Status z punktu widzenia zatwierdzenia (kolumna Zatwierdzony). 
Początkowo arkusz oznaczony jest jako niezatwierdzony (nie). Uprawniony użytkownik aplika-
cji Sigma (np. dyrektor wydziału edukacji) może oznaczyć arkusz jako zatwierdzony (tak). 

- Liczbę podpisów elektronicznych, którymi został opatrzony dany arkusz (kolumna Podpisy). 

- Datę umieszczenia pliku w repozytorium (kolumna Data um.) 

- Identyfikator arkusza (kolumna Identyfikator) 
Każdy plik zapisywany w repozytorium zostaje automatycznie opatrzony numerem identyfi-
kacyjnym, który umożliwia jego jednoznaczną identyfikację. 

W sekcji Komentarze do arkusza wyświetlają się komentarze dodane do zaznaczonego na liście arkusza. 
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4. Zmień status wybranego arkusza. 

 Zaznacz arkusz na liście i kliknij przycisk Zmień opis. 

 W oknie Opis arkusza w repozytorium z odpowiedniej listy rozwijanej wybierz nowy status arkusza. 

 

 Kliknij przycisk OK. 

5. Dodaj komentarz do wybranego arkusza.  

 Zaznacz arkusz na liście i kliknij przycisk Zmień opis. 

 W oknie Opis arkusza w repozytorium kliknij przycisk Dodaj i w oknie Edycja komentarza wprowadź 
tekst. Zaakceptuj wpis przyciskiem OK. 

 

 Kliknij przycisk OK w oknie Opis arkusza w repozytorium. 
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Aby usunąć zbędny komentarz, wystarczy zaznaczyć go i kliknąć przycisk Usuń. 

6. Usuń błędnie zaimportowany arkusz – zaznacz go na liście w oknie Repozytorium arkuszy i kliknij przy-
cisk Usuń. 

7. W oknie Repozytorium arkuszy kliknij przycisk Zamknij. 

8. Zakończ pracę z modułem Arkusz Optivum. 

Warunki bezproblemowej pracy na arkuszach w repozytorium 

Nadawanie uprawnień dyrektorom jednostek do korzystania z repozytorium  

Dyrektor jednostki sprawozdawczej powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, dzięki którym będzie 
mógł korzystać z arkuszy w repozytorium. Takie prawa powinien mu nadać administrator Sigmy. 

Zgodność numerów REGON 

Drugim warunkiem prawidłowego zapisu arkuszy organizacyjnych do repozytorium jest prawidłowość 
REGON-u jednostek organizacyjnych.  

REGON jest identyfikatorem jednostki oświatowej. Musi być podawany w standardzie przyjętym w sys-
temie informacji oświatowej, czyli powinien mieć postać czternastoznakowej (krótsze numery należy 
uzupełnić do czternastu znaków, dodając na końcu odpowiednią liczbę zer). 

Przed przystąpieniem do zapisu arkuszy organizacyjnych w repozytorium, należy sprawdzić, czy REGON 
przy jednostkach organizacyjnych, które zostały opisane w module Jednostki sprawozdawczej jest po-
prawny. 

Ponadto należy pamiętać, że taki sam REGON powinien być podany w arkuszu organizacyjnym tej jed-
nostki, który będzie zapisywany do repozytorium. 

Daty w arkuszach organizacyjnych 

Poza numerem REGON bardzo istotna podczas importu danych arkusza organizacyjnego jest data jego 
obowiązywania. Przede wszystkim nie może być ona spoza obecnego roku szkolnego. Dotyczy to zarów-
no pierwszych arkuszy importowanych do bazy danych programu Sigma, jak i późniejszych dokumen-
tów, importowanych w ramach aneksów. Data obowiązywania będzie w kolejnych etapach pracy wyróż-
nikiem pozwalającym np. porównywać dane SIO np. z września z odpowiednimi wrześniowymi arkusza-
mi, lub też obserwować dynamikę zmian np. pomiędzy danymi z arkuszy wrześniowych i z ich kolejnych 
aneksów. Ważne, aby w kolejnych aneksach arkusza wprowadzać datę jego obowiązywania inną niż 
użytą w poprzednim, ponieważ wpisanie po raz drugi tej samej daty spowoduje nadpisaniem pierwotne-
go pliku podczas importu aneksu do bazy danych Sigma. 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/113

