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Jak w arkuszu opisywać zajęcia, których sposób 

realizacji zmienia się w ciągu roku szkolnego? 

Jeśli sposób realizacji zajęć w oddziale zmienia się w ciągu roku szkolnego (np. zmienia się nauczyciel, 
liczba godzin tygodniowo), to przydziały związane z tymi zajęciami należy opisać osobno dla każdego 
okresu roku szkolnego. Najwygodniej wykonuje się to w widoku przydziałów oddziału.  

Zmiana nauczyciela prowadzącego zajęcia  

1. Przejdź do widoku Arkusz/ Oddziały i w drzewie danych wybierz oddział. 

2. Przejdź na kartę Przydziały. 

3. Odszukaj na liście przydział zajęć, zaznacz go poprzez wstawienie znacznika ✓ w pierwszej kolumnie 
i kliknij przycisk Kopiuj zaznaczone. 

 

Na liście pojawią się dwa przydziały związane z zajęciami. 

 

4. Edytuj jeden z tych przydziałów, klikając pierwszą ikonę   wierszu przydziału. 

5. W oknie Edycja przydziału wprowadź: 

- w polu Nauczyciel – nauczyciela realizującego zajęcia od początku roku szkolnego,  

- w wierszu Tygodnie, w polu Realizacji (LT) – czas realizacji zajęć przez nauczyciela w tygodniach, 
natomiast w polu Początkowy (TP) – numer tygodnia początkowego (tj. 1).  

Sigma – moduł Arkusz 
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6. Zapisz wprowadzone zmiany. 

7. Edytuj drugi przydział zajęć i w oknie Edycja przydziału wprowadź: 

- w polu Nauczyciel – nauczyciela realizującego zajęcia w drugiej części roku szkolnego,  

- w wierszu Tygodnie, w polu Realizacji (LT) – czas realizacji zajęć przez nauczyciela w tygodniach, 
w polu Początkowy (TP) – numer tygodnia początkowego.  

 

8. Zapisz wprowadzone zmiany. 

9. Obejrzyj tabelę przydziałów oddziału.  

Aby wyświetlić w tabeli kolumny TP [Tydzień początkowy] i TK [Tydzień końcowy], kliknij przycisk Więcej.  
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Zmiana liczby godzin 

1. Przejdź do widoku Arkusz/ Oddziały i w drzewie danych wybierz oddział. 

2. Przejdź na kartę Przydziały. 

3. Odszukaj na liście przydział zajęć, zaznacz go poprzez wstawienie znacznika ✓ w pierwszej kolumnie 
i kliknij przycisk Kopiuj zaznaczone. 

 

Na liście pojawią się dwa przydziały związane z zajęciami. 

 

4. Edytuj jeden z tych przydziałów, klikając pierwszą ikonę . 

5. W oknie Edycja przydziału opisz sposób realizacji zajęć w pierwszej części roku szkolnego – wprowadź 
liczbę godzin i w wierszu Tygodnie opisz okres realizacji zajęć dla tej liczby godzin (podając czas reali-
zacji w tygodniach i numer tygodnia początkowego). 

 

6. Zapisz wprowadzone zmiany. 

7. Edytuj drugi przydział zajęć i w oknie Edycja przydziału opisz sposób realizacji zajęć w drugiej części ro-
ku szkolnego – wprowadź liczbę godzin i w wierszu Tygodnie opisz okres realizacji zajęć dla tej liczby 
godzin (podając czas realizacji w tygodniach i numer tygodnia początkowego). 



 
Arkusz. Jak w arkuszu opisywać zajęcia, których sposób realizacji zmienia się w ciągu roku szkolnego? 4/4 

www.vulcan.edu.pl 

 

8. Zapisz wprowadzone zmiany. 

9. Obejrzyj tabelę przydziałów oddziału. 

Aby wyświetlić w tabeli kolumny TP [Tydzień początkowy] i TK [Tydzień końcowy], kliknij przycisk Więcej.  

 


