
 

www.vulcan.edu.pl 

Sigma – opis zmian 

Wersja:   18.02.00 
Data aktualizacji:   02-03-2018 

Moduł Arkusz 

1. Dostosowano program do zmiany prawnej wprowadzanej do Karty Nauczyciela od 1 września 
2018 roku, która określa, w jaki sposób należy ustalać obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 
nauczycieli realizujących obowiązki o różnym pensum. 

Art. 42, ust. 5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin 
i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów 
godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone 
ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 

W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w programie: 

• Na umowie nauczycielskiej, w oknie edycji danych podstawowych umowy, w wierszu 
Tygodniowe pensum bazowe dodano dodatkowe pole, w którym wyświetla się tygodniowe 
pensum nauczyciela wyznaczone na podstawie jego przydziałów według algorytmu opisanego 
w art. 42, ust. 5c Karty Nauczyciela, cytowanego wyżej (tzw. pensum uśrednione). (Arkusz/ 

Pracownicy) 

 

Wyliczone pensum uśrednione należy traktować jako proponowaną wartość pensum 
bazowego. Aby wyliczoną wartość ustawić jako pensum bazowe, wystarczy kliknąć przycisk 

. Aby etat nauczyciela był wyliczny na podstawie tak ustawionego pensum, należy 
ustawić pozycję Tak w polu Etat wg pensum umowy. 
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• W raporcie Kontrola poprawności, dla arkuszy opracowywanych na rok szkolny 2018/19 lub 
późniejszy, dodano warunki sprawdzające wpisy na umowie nauczycielskiej, w polach Etat wg 

pensum umowy oraz Tygodniowe pensum bazowe. (Arkusz/ Raporty) 

2. Rozbudowano Zestawienie podsumowujące opis organizacji o tabele Oddziały szczegółowo oraz Grupy 

nieoddziałowe szczegółowo. (Arkusz/ Raporty) 

 

 

Tabele te są występują w raporcie, jeśli w parametrach włączone są opcje: 

 Pokaż dane szczegółowe oddziałów 

 Pokaż dane szczegółowe grup nieoddziałowych 
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3. Przywrócono raport Podział obowiązków pracowników AiO na rozdziały. (Arkusz/ Raporty) 

W raporcie prezentowany jest podział procentowy wynagrodzeń pracowników administracji 
i obsługi na rozdziały klasyfikacji budżetowej, ale tylko w oparciu o rozdziały wynikające wprost 
z przypisań w arkuszu.  

Nie są przypisywane części obowiązków pracowników do rozdziałów 80149, 80150 czy 80152 na 
podstawie liczby uczniów/dzieci z orzeczeniem. 

4. W grupach nieoddziałowych (Arkusz/ Oddziały), na potrzeby opisywania form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, dodano dwa nowe rodzaje realizowanych zajęć: 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

 Zindywidualizowana ścieżka 

 

5. Na umowach pracowników administracji i obsługi umożliwiono wprowadzenie wymiaru etatu 
według umowy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.  (Arkusz/ Pracownicy) 


