
 

 www.vulcan.edu.pl 

 Jak opisać w arkuszu zajęcia rewalidacyjne? 
Zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. W orzeczeniu powinny być wskazane rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich powinien uczestni-
czyć uczeń. 

Zajęcia rewalidacyjne muszą być wykazane w projekcie organizacyjnym. 

Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających od-
powiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez pedagoga, psychologa czy logopedę, w ra-
mach powierzonych im zadań. 

W poradzie przedstawimy, jak opisywać w arkuszu zajęcia rewalidacyjne w przypadku, gdy uczestniczy w 
nich wielu uczniów w jednostce.  

Sposób 1 

Dla każdego ucznia definiujemy tytuł płatności związany z jego zajęciami. Tworzymy jedną grupę nieod-
działową, w której opisujemy wszystkie przydziały zajęć rewalidacyjnych.  

Przy takim opisie zajęć rewalidacyjnych w arkuszu, w dokumencie zatwierdzającym zostanie wykazana 
jedna grupa rewalidacyjna.  

Definiowanie tytułów płatności   

1. Uruchom aplikację Arkusz i otwórz opracowywany arkusz. 

2. Przejdź do widoku Jednostka/ Tytuły płatności. 

3. Na karcie Aktywne kliknij przycisk Dodaj.  

 

4. Wypełnij formularz Dodanie: 

 W polu Typ wybierz pozycję Pozostałe. 

 W polu Kategoria wybierz odpowiednią kategorię zajęć – program automatycznie wypełni ko-
lumny Nazwa, Skrót. 

Sigma – moduł Arkusz 
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 Zmodyfikuj wpisy w polach Nazwa i Skrót, np. dopisując inicjały ucznia.  

 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

6. Postępując analogicznie, dodaj pozostałe tytuły płatności związane z zajęciami rewalidacyjnymi pozo-
stałych uczniów. Pamiętaj, aby dla każdej pozycji zdefiniować unikalną nazwę i skrót. 

 

Dodawanie grupy nieoddziałowej 

1. Przejdź do widoku Arkusz/ Oddziały. 

2. W drzewie danych wybierz gałąź Grupy nieoddziałowe i kliknij przycisk Dodaj. 
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3. Wypełnij formularz Dodawanie grupy nieoddziałowej.  

 Wprowadź nazwę i kod grupy, wprowadź liczbę uczestników.  

 Ustaw rodzaj realizowanych zajęć. Jeśli uczniowie realizują różne rodzaje zajęć (zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia logopedyczne czy socjoterapeutyczne), to wybierz pozycję zajęcia rewali-
dacyjne.  

 W polu Zajęcia realizowane dla ustaw pozycję Uczniów/wychowanków jednostki, w której pro-
wadzone są zajęcia.  

 

4. Kliknij przycisk Zapisz. Grupa pojawi się w drzewie danych, w gałęzi Grupy nieoddziałowe.  

Tworzenie przydziałów w grupie nieoddziałowej 

1. Wybierz w drzewie danych utworzoną grupę nieoddziałową i przejdź na kartę Przydziały. 

2. Kliknij przycisk Dodaj. 

 

3. Wypełnij formularz Dodawanie przydziału. 

W polu Tytuł płatności wybierz tytuł płatności związany z zajęciami rewalidacyjnymi pierwszego 
ucznia, wybierz nauczyciela prowadzącego te zajęcia oraz wprowadź tygodniową liczbę godzin tych 
zajęć.  
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4. Kliknij przycisk Zapisz. 

5. Opisz przydziały związane z zajęciami rewalidacyjnymi pozostałych uczniów. 

 

Sposób 2 

Dla każdego ucznia definiujemy tytuł płatności i grupę nieoddziałową związane z jego zajęciami rewalida-
cyjnymi. W każdej grupie opisujemy odpowiedni przydział.  

Przy takim opisie zajęć rewalidacyjnych w arkuszu, w dokumencie zatwierdzającym zostaną wykazane 
wszystkie grupy rewalidacyjne, w podziale na poszczególne rodzaje tych zajęć.  

1. Dla każdego ucznia zdefiniuj tytuł płatności związany z jego zajęciami rewalidacyjnymi. (Zobacz Sposób 
1 – Definiowanie tytułów płatności). 

2. Dla każdego ucznia dodaj grupę nieoddziałową.  

Wprowadź unikalne nazwy i kody tych grup. Liczbę uczestników w każdej grupie ustaw na jeden. Wy-
bierz rodzaj realizowanych zajęć. (Zobacz: Sposób 1 – Dodawanie grupy nieoddziałowej). 
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3. W każdej grupie utwórz odpowiedni przydział – wybierz tytuł płatności ucznia, wybierz nauczyciela, 
który prowadzi zajęcia oraz wpisz liczbę godzin tych zajęć. (Zobacz: Sposób 1 – Tworzenie przydziałów 
w grupie nieoddziałowej) 
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Sposób 3 

Definiujemy jeden wspólny tytuł płatności dla zajęć rewalidacyjnych. Dla każdego ucznia tworzymy grupę 
nieoddziałową. W każdej grupie opisujemy odpowiedni przydział.  

Przy takim opisie zajęć rewalidacyjnych w arkuszu, w dokumencie zatwierdzającym zostaną wykazane 
wszystkie grupy rewalidacyjne, w podziale na poszczególne rodzaje tych zajęć.  

1. Zdefiniuj tytuł płatności wspólny dla wszystkich zajęć rewalidacyjnych. (Zobacz: Sposób 1 – Definiowa-
nie tytułów płatności). 

 

2. Dla każdego ucznia dodaj grupę nieoddziałową.  

Dla każdej grupy wprowadź unikalną nazwę i kod. Liczbę uczestników w każdej grupie ustaw na jeden. 
Wprowadź rodzaj realizowanych zajęć. (Zobacz: Sposób 1 – Dodawanie grupy nieoddziałowej). 

 

 



 
Sigma – moduł Arkusz. Jak opisać w arkuszu zajęcia rewalidacyjne? 7/7 

 www.vulcan.edu.pl 

3. W każdej grupie nieoddziałowej utwórz odpowiedni przydział – wybierz zdefiniowany tytuł płatności, 
wybierz nauczyciela, który prowadzi zajęcia z uczniem oraz wpisz liczbę godzin tych zajęć. (Zobacz: 
Sposób 1 – Tworzenie przydziałów w grupie nieoddziałowej) 

 

 

 


