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Jak należy postąpić z danymi aplikacji Arkusz Optivum 

oraz Arkusz, gdy szkoła ulega przekształceniu? 

Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego zależy, 
w jaki sposób będą wprowadzane te zmiany.  

Porada ma na celu wspomóc pracowników jednostki w ustaleniu czynności związanych z danymi pocho-
dzącymi z programu Arkusz Optivum lub aplikacji Arkusz (modułu systemu Sigma). Działania te uzależ-
nione powinny być od przewidzianej uchwałą JST formy przekształcenia placówki i od sposobu groma-
dzenia danych.  

Poniżej opisujemy propozycje czynności, które należy wykonać adekwatnie do formy przekształcenia. 

Gimnazjum – przekształcenie w szkołę podstawową (lub inną jednostkę) 

Szkoła, dla której w ramach uchwały JST przewidziano przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową 
(lub inną jednostkę) powinna wykonać następujące czynności: 

1. Zmodyfikować odpowiednio dane jednostki sprawozdawczej oraz do istniejącej jednostki składowej 
dodać kolejną – brakującą (tu: szkoła podstawowa). 

2. Dodać nowe oddziały, nowych pracowników i opisać brakującą część organizacji placówki. 

Gimnazjum – połączenie się z inną szkołą samodzielną lub z zespołem szkół 

Z uwagi na to, że nie ma możliwości scalania baz dwóch arkuszy, należy do jednego z arkuszy dopisać 
brakującą składową i pozostałe dane (o ile to możliwe, to do tego, który ma więcej danych). 

Pomoc w bazie wiedzy  

Proponujemy zapoznanie się z poradami:  

Arkusz Optivum 

Arkusz Optivum. Jak przygotować projekt arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/18?   

Porada w pierwszej części opisuje sposób przygotowania projektu majowego w dalszej części sposób 
uzupełniania pozostałych informacji. 

Arkusz Optivum. Jak przygotować aneks arkusza organizacyjnego? 

Arkusz (moduł Sigmy)  

Arkusz. Definiowanie podstawowych obiektów jednostki 

Arkusz. Jak przygotować projekt arkusza organizacyjnego jednostki, która zostanie przekształcona w 
związku z reformą oświaty? 

Reforma oświaty  

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/447
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http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/398
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Odpłatne usługi  

Jeśli struktura jednostki zmieniła się po terminie przygotowania projektów arkuszy, to przygotowana 
została procedura odpłatnego kopiowania arkusza. Dzięki temu opracowany w kwietniu projekt majowy 
może zostać powielony do nowej jednostki, która na jego podstawie przygotuje już w nowej strukturze 
aneks wrześniowy. 

Usługa kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, których podległe jednostki posiadają 
system Sigma i chcą szybko dostosować arkusze szkół do zmian organizacyjnych. 

Więcej informacji na temat usługi znajduje się na stronie:  
www.vulcan.edu.pl/strona/kopiowanie-arkusza-organizacyjnego--588  

http://www.vulcan.edu.pl/strona/kopiowanie-arkusza-organizacyjnego--588

