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Wstęp 5 

 

Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Konfiguracja Sigmy – definiowanie parametrów”.  

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych 
samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił: 

• zarządzać użytkownikami aplikacji Sigma w ramach Platformy VULCAN 

• korzystać z centralnych słowników Platformy VULCAN istotnych dla obsługi Arkusza 

• modyfikować parametry oraz słowniki modułu Arkusz 

• dostosować domyślnie zdefiniowane wartości dla warunków poprawności oraz kompletności ar-
kuszy 

• określanie opcji dla wydruków takich jak dokument zatwierdzający, płachta, aneks. 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizo-
wane w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej..
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Przygotowanie Platformy VULCAN do pracy z Sigmą 

Platforma VULCAN umożliwia wspólne zarządzanie jednostkami, użytkownikami i słownikami wykorzy-
stywanymi przez różne moduły systemu, w tym Sigmę, której modułem jest Arkusz. 

Temat 1. Zarządzanie Platformą - wprowadzenie  

Czym jest Platforma VULCAN? 

Podstawą zarządzania jest informacja, a skuteczne zarządzanie opiera się na łatwym i szybkim dostępie 
do informacji. W obecnym czasie jedyną skuteczną metodą optymalizacji docierania do informacji 
i korzystania z niej, jest wykorzystanie w tym celu Internetu. 

Platforma VULCAN jest systemowym, internetowym rozwiązaniem dla szeroko rozumianej oświaty. Łą-
czy w sobie dwa obszary: informacyjny z zarządczym. Obszar zarządczy to przede wszystkim specjali-
styczne aplikacje dedykowane oświacie i wykorzystywane przez poszczególne grupy pracowników 
oświatowych (np. dyrektorów szkół, księgowych, pracowników wydziału edukacji). Obszar informacyjny 
realizowany jest poprzez wykorzystanie systemu do przekazywania ważnych i interesujących informacji 
wszystkim członkom oświatowej społeczności. 

Ćwiczenie 1. Logowanie do systemu 

Logowanie do platformy wymaga wcześniejszego nadania loginu i hasła użytkownikowi przez głównego 

administratora danej instancji. 

W celu zalogowania: 

1. Należy kliknąć przycisk Zaloguj się. 

2. Uzupełnić pola Nazwa użytkownika (korzystając z otrzymanego loginu) oraz Hasło. 
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W przypadku, gdy użytkownik zapomni loginu lub hasła, należy skontaktować się z głównym administra-
torem instancji. 
 
Kończąc pracę w systemie należy skorzystać z przycisku Wyloguj się (w prawym górnym rogu okna) i dopie-
ro zamknąć okno przeglądarki. 

Po zalogowaniu pokazuje się strona rozprowadzająca, zawierająca kafle z systemem Sigma (ikona ), 

dla poszczególnych grup jednostek, w ramach których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienia.  

Użytkownik ma możliwość przełączania się między jednostkami, do których ma uprawnienia w ramach 
danej grupy jednostek.  

Kończąc pracę w systemie należy zawsze pamiętać, by się z niego wylogować przyciskiem Wyloguj się i do-
piero wówczas zamknąć okno przeglądarki. 

Ćwiczenie 2. Zmiana hasła użytkownika przez administratora 

W sytuacjach uzasadnionych administrator Platformy VULCAN może zmienić hasło użytkownikowi. 

W tym celu: 

1. W bocznym menu kliknij pozycję Zarządzanie platformą. 

2. W górnym menu kliknij zakładkę Struktura organizacyjna a następnie pozycję Użytkownicy alfabetycznie. 

3. W prawym panelu kliknij ikonę edycji przy nazwie wybranego użytkownika. 
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4. W oknie Dane podstawowe kliknij przycisk Zmień hasło. 

5. Zdefiniuj nowe hasło w oknie Zmiana hasła użytkownika. 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 

Zmiana hasła użytkownika możliwa jest także w widokach Użytkownicy w rolach i Użytkownicy w jednostkach. 

Temat 2. Dodawanie użytkowników i nadawanie im uprawnień 

Na podstawie przypisanych ról użytkownicy Platformy VULCAN otrzymują szczegółowe uprawnienia 
dotyczące dostępu do różnych funkcji i modułów.  

Użytkownicy mogą po zalogowaniu się do platformy przejść do wybranego programu zintegrowanego 
bez konieczności ponownego logowania. Domyślne uprawnienia użytkowników zdefiniowanych na Plat-
formie VULCAN podczas pracy w zintegrowanych aplikacjach zależą od nadanej im roli. Role dające 
uprawnienia do pracy w poszczególnych programach są zdefiniowane i przypisane do odpowiedniej gru-
py ról. 

Nadawanie uprawnień użytkownikom na Platformie VULCAN odbywa się w oparciu o zdefiniowane grupy ról. 

• CUW – grupa ról związanych z obsługą w ramach centrów usług wspólnych, 

• JST –  grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w jednostce samorządu 
terytorialnego, 

• JO - grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w ramach danej jednostki 
oświatowej. 
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Ćwiczenie 1. Grupowe dodawanie użytkowników 

Aby dodać użytkowników z listy zbiorczej, należy najpierw utworzyć ją w formacie *.xls. 

Lista powinna zawierać: nazwisko, imię użytkownika, login, email. 

 

1. W głównym menu wybierz pozycję Zarządzanie platformą. 

2. W widoku Użytkownicy alfabetycznie kliknij przycisk Dodaj grupowo.  
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3. Kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz. Wierszy powinno być tyle ilu użytkowników zamierzasz dodać. 

 

Jeśli istnieje konieczność nadania użytkownikowi kilku ról lub uprawnień do kilku jednostek, to należy 
wpisać dla niego tyle wierszy z danymi, ile potrzeba do przypisania mu różnych zestawów ról, grup ról 
i jednostek. W takich wierszach należy wpisywać identyczne wartości w kolumnach Nazwisko, Imię, Login, 

E-mail. 

4. Skopiuj dane użytkowników z przygotowanego pliku .xls (Ctrl+C), zaznacz wiersz i wklej (Ctrl+V). 

 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

Grupę użytkowników można dodać także w widokach Użytkownicy w rolach, Użytkownicy w jednostkach. 

Ćwiczenie 2. Dodawanie nowego użytkownika 

Administrator platformy wprowadza dane nowego użytkownika systemu, a następnie nadaje mu 
uprawnienia w ramach utworzonych grup ról. 
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1. W głównym menu kliknij pozycję Zarządzanie platformą. 

2. Przejdź na zakładkę Rejestr użytkowników. W prawym panelu wyświetli się lista wszystkich użyt-
kowników. 

3. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się u góry listy. 

4. Uzupełnij pola w oknie Dodaj użytkownika. 

 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

W tej części materiałów pokażemy, w jaki sposób użytkownik o uprawnieniach administratora nadaje 
uprawnienia użytkownikom modułu Arkusz, poprzez przypisanie im odpowiedniej roli w module Zarzą-
dzanie platformą.  
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Ćwiczenie 3. Poznanie uprawnień dotyczących obszarów Arkusza  

Zapoznaj się z uprawnieniami użytkowników Arkusza. 
 

Grupa ról Nazwa roli Opis uprawnień 

Sigma 

Administrator Użytkownik ma uprawnienia do: 

• ustalania parametrów systemu 

• przeglądania i edytowania słowników 

• przeglądania historii aktywności oraz dzienni-
ka zdarzeń 

AO-Dyrektor Użytkownik ma uprawnienia do: 

• tworzenia arkuszy organizacyjnych 

• tworzenia raportów z danych organizacji 

• przeglądania projektów planu, planów finan-
sowych, sprawozdań Rb w module Plany fi-
nansowe 

Operator Arkusza Użytkownik ma uprawnienia do: 

• tworzenia i odczytywania arkuszy organiza-
cyjnych 

AO-Gość Użytkownik ma uprawnienia do: 

• przeglądania zapisanych arkuszy 

• tworzenia raportów z danych organizacji 

AO-Inspektor akceptujący  Użytkownik ma uprawnienia do: 

• przeglądania zapisanych arkuszy oraz ich 

• akceptowania  

• tworzenia raportów z danych organizacji 

AO-Inspektor sprawdzający  Użytkownik ma uprawnienia do: 

• przeglądania zapisanych arkuszy oraz ich opi-
niowania 

• tworzenia raportów z danych organizacji 

AO-Inspektor zatwierdzający  Użytkownik ma uprawnienia do: 

• przeglądania zapisanych arkuszy oraz ich za-
twierdzania 

• tworzenia raportów z danych organizacji 

Opis uprawnień wynikających z danej roli jest dostępny w programie w module Administrowanie syste-
mem. 

Ćwiczenie 4. Nadawanie uprawnień użytkownikowi Sigmy 

Po zdefiniowaniu użytkownika administrator platformy nadaje mu uprawnienia do Sigmy, w tym modułu 
Arkusz. 
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1. Analogicznie jak w poprzednim ćwiczeniu, przejdź do drzewa i widoku Użytkownicy alfabetycznie. 

W prawym panelu wyświetli się aktualna lista wszystkich użytkowników systemu. 

2. Wyszukaj użytkownika, któremu chcesz nadać rolę. 

3. Kliknij ikonę , znajdującą się w tabeli przed danymi użytkownika. Otrzymasz widok formularza 
użytkownika. 

 

6. Kliknij przycisk Dodaj. 

7. Nadaj uprawnienia zdefiniowanemu użytkownikowi: 

 W polu Grupa ról wskaż myszką wybraną pozycję z listy- tutaj Sigma. 

 Wskaż rolę użytkownika, np. rola AO-Dyrektor. 

 W polu Jednostka wskaż wybraną jednostkę. 

 Określ status uprawnienia. 

 

 Kliknij przycisk Zapisz. 
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Aby edytować uprawnienie wystarczy kliknąć ikonę . 

Temat 3. Zarządzanie Rejestrem jednostek  

Rejestr jednostek prowadzony jest przez użytkownika, któremu nadano uprawnienia w roli Platforma 
Administrator. W praktyce pracownik JST o uprawnieniach administratora platformy będzie umieszczał 
dane poszczególnych podległych jednostek sprawozdawczych. 

Zmiany można wprowadzać po zalogowaniu się i wyborze z menu pozycji Rejestr jednostek, a następnie 
kliknięciu wybranej ikony: Właściciel rejestru, Oświatowe prowadzone przez JST, Nieprowadzone przez JST, Nieo-

światowe prowadzone przez JST, Organy prowadzące. 

 

Rejestr jednostek jest istotnym źródłem danych dla aplikacji Arkusz. Dane jednostek są pobierane z Plat-
formy VULCAN do aplikacji Arkusz. 

Ćwiczenie 1. Przeglądanie i edycja opisu jednostki sprawozdawczej 

Użytkownik mający uprawnienia administratora (zalogowany w roli Platforma Administrator) może doko-
nywać modyfikacji danych jednostki sprawozdawczej, dodawać lub usuwać jednostki.  

1. Kliknij zakładkę Rejestr jednostek a następnie widok Oświatowe prowadzone przez JST. 

 

2. Rozwiń listę Aktywne, klikając poszczególne kategorie jednostek np.: Przedszkola, Szkoły podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne, itd. Przyjrzyj się zawartości stron. 

3. Kliknij znak przy dowolnej kategorii, np. Szkoły podstawowe, a następnie w prawym panelu kliknij 

ikonę  przy wybranej nazwie jednostki. 
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4. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wybranej jednostki na kartach Dane pod-

stawowe, Jednostki składowe, Uprawnienia w ramach jednostki. 

 

5. Przejdź do widoku Nieprowadzone przez JST i wykonaj kroki 1-4. 

Ćwiczenie 2. Dodawanie nowej jednostki sprawozdawczej  

Pracownik organu prowadzącego o uprawnieniach Platforma Administrator może zdefiniować nową jed-
nostkę w rejestrze jednostek wybierając widoki Oświatowe prowadzone przez JST, Nieprowadzone przez JST 
i Nieoświatowe prowadzone przez JST.  

Prawidłowe zdefiniowanie nowej jednostki, zwłaszcza z uwzględnieniem składowych będzie miało wpływ 
na synchronizację danych w aplikacji Arkusz. 

Dodamy jednostkę oświatową publiczną: 

1. W panelu Zarządzanie platformą kliknij zakładkę Rejestr jednostek, a następnie widok Oświatowe prowa-

dzone przez JST. 

2. W lewym panelu kliknij wybraną gałąź drzewa np. Szkoły podstawowe. 
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3. Kliknij przycisk Dodaj. Dodawanie jednostki odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku wpisz 
dane podstawowe jednostki. 

 

4. Kliknij przycisk Dalej. 

5. Uzupełnij dane teleadresowe i kliknij przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Grupowe dodawanie jednostek 

Aby dodać jednostki grupowo, należy najpierw utworzyć ich listę w formacie *.xls. 

Lista powinna zawierać dane: typ, nazwa, skrót, organ prowadzący, siedziba, Regon, NIP, patron. Po-
szczególne informacje można je uzupełnić w systemie. 

Grupowe dodawanie jednostek jest możliwe jedynie w zakresie tego samego typu jednostek, np. tylko 
szkoły podstawowe lub tylko zespoły szkół. 

 

1. W głównym menu wybierz pozycję Zarządzanie platformą. 
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2. W widoku Oświatowe prowadzone przez JST wybierz dany typ (kategorię) jednostki, np. Szkoły podstawo-

we. 

 

3. Kliknij przycisk Dodaj grupowo.  

 

4. Kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz. Wierszy powinno być tyle ile jednostek zamierzasz dodać. Infor-
macje na temat organu prowadzącego zostaną uzupełnione automatycznie. 

 

5. Skopiuj dane jednostek z przygotowanego pliku *.xls (Ctrl+C), zaznacz wiersz i wklej (Ctrl+V). 

 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 4. Seryjne zmienianie danych 

Aby zmienić seryjnie dane jednostek: 

1. W widoku Oświatowe prowadzone przez JST wybierz dany typ (kategorię) jednostki, np. Szkoły podstawowe. 

2. Zaznacz jednostki, których dane chcesz zmienić. 

 

3. Kliknij przycisk Zmień seryjnie i wybierz dane, które chcesz zmienić, np. Dane podstawowe. 

 

4. Kliknij dwukrotnie w pole, w którym chcesz dokonać zmiany i wpisz poprawne dane. 

 

5. Kliknij przycisk Zapisz i sprawdź, czy zmiany zostały naniesione. 
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Ćwiczenie 5. Dodawanie składowej do utworzonej jednostki 

Załóżmy, że po dodaniu w rejestrze jednostek zespołu szkół, chcemy dodać kilka jej składowych. 

1. Przejdź do widoku Rejestr jednostek/ Oświatowe prowadzone przez JST /Zespoły. 

2. W drzewie danych kliknij nazwę zespołu szkół. 

3. W prawym panelu kliknij zakładkę Jednostki składowe. 

 

4. Kliknij przycisk Dodaj. 

5. Dodawanie jednostki odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku wpisz dane podstawowe 
jednostki. 

 

6. Kliknij przycisk Dalej. 

7. W oknie edycji uzupełnij dane teleadresowe i kliknij przycisk Zapisz. 
Sprawdź, czy nowa składowa pojawiła się na liście składowych zespołu szkół.  

Analogicznie dodaje się składowe w widoku Nieprowadzone przez JST. 
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Administrowanie arkuszem na poziomie JST 

Wszystkie czynności administracyjne dotyczące aplikacji Arkusz są wykonywane przez pracownika JST.  
Użytkownik Platformy VULCAN o uprawnieniach administratora będzie korzystał z funkcji platformy po-
bierania danych jednostek sprawozdawczych oraz ich struktury z centralnego rejestru jednostek spra-
wozdawczych.  
Ponadto platforma pozwala na zarządzanie słownikami na dwóch poziomach:  

• centralnym, wspólnym dla wszystkich komponentów systemu, 

• dedykowanym zagadnieniu opisu organizacji również na poziomie centralnym.  

Na Platformie VULCAN użytkownik, o uprawnieniach administratora platformy, będzie wykonywał na-
stępujące czynności: 

• uzupełnienie danych podstawowych jednostki sprawozdawczej 

• zdefiniowanie jej części składowych 

• zdefiniowanie pozycji centralnych słowników finansowych i kadrowych, z których będą korzystać 
dyrektorzy podczas przygotowywania arkusza organizacyjnego (np. poziomy wykształcenia, 
stopnie awansu zawodowego) oraz które będą wykorzystywane podczas przygotowywania pro-
jektu budżetu(np. tabele wynagrodzeń, pozycje klasyfikacji budżetowej). 

Temat 1. Korzystanie ze słowników centralnych Platformy 

VULCAN 

Ideą słowników centralnych Platformy VULCAN jest zunifikowanie (ujednolicenie) dziedziny słowników 
w odniesieniu do aplikacji zintegrowanych z systemem.  

W platformie znajdują się tylko te słowniki, które są używane przez więcej niż jedną aplikację. 

Obsługa słowników aplikacji Arkusz jest zatem zsynchronizowana z centralnymi słownikami. 

Modyfikacja wyżej wymienionych słowników jest możliwa tylko na Platformie VULCAN, w panelu Zarzą-

dzanie platformą/Centralne słowniki. 

Ćwiczenie 1. Przegląd słowników centralnych 

W formie przykładu przyjrzymy się, jak wygląda lista pozycji w zdefiniowanym słowniku Typy rodzajów 

planów budżetowych. 

1. W głównym menu kliknij pozycję Zarządzanie platformą. 

2. Przejdź na zakładkę Centralne słowniki i kliknij widok Finanse. 

3. W lewym panelu kliknij pozycję drzewa np. Typy rodzajów budżetowych. W prawym panelu zapoznaj się 
ze sposobem wyświetlania danych.  
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Ćwiczenie 2. Poznanie słowników pobieranych z Platformy VULCAN na potrzeby 
Arkusza 

Platforma VULCAN została wyposażona w zestaw słowników finansowych i kadrowych, z których korzy-
stają wszystkie aplikacje zintegrowane, w tym Sigma z modułem Arkusz. Jak już wspomniano wcześniej 
słowniki te mogą być aktualizowane jedynie przez administratora platformy. 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Arkusz następuje automatyczna synchronizacja danych 
ze słowników centralnych. 

Dostępne są obecnie dwa typy słowników - finansowe i kadrowe: 

• Słowniki Finanse ustalają jednolitą dla wszystkich aplikacji kategoryzację i nazewnictwo elemen-
tów klasyfikacji budżetowej, co jest istotne zarówno w celu kontroli tworzonej struktury planów 
finansowych, jak i w celu analizy zbiorczej zebranych danych na różnym poziomie szczegółowo-
ści. Dostępne są słowniki typów i rodzajów planu, działów, rozdziałów, paragrafów i pozycji kla-
syfikacji budżetowej oraz zadań i źródeł finansowania. 

• Słowniki Kadry ustalają jednolitą kategoryzację stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich 
oraz poziomów wykształcenia. W tym miejscu definiuje się również tabele wynagrodzeń nauczy-
cieli w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Zdefiniowana tabela obowią-
zuje od początku wybranego miesiąca we wskazanym roku budżetowym. Tabele 
wykorzystywane są podczas automatycznego wyliczania wydatków osobowych w projektach 
planów finansowych generowanych na podstawie opisu organizacji poszczególnych jednostek 
sprawozdawczych. 

• Słowniki SIO ustalają jednolitą kategoryzację dotyczącą systemu informacji oświatowej. 

1. Przejdź do modułu Zarządzanie platformą i kliknij zakładkę Słowniki centralne. 

2. Kliknij kolejno na wstążce pozycje słowników Finanse, Kadry oraz SIO. 

Zwróć uwagę na dane wyświetlane w prawym panelu. 
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Temat 2. Modyfikacja słowników centralnych aplikacji Arkusz  

Obsługa słowników centralnych aplikacji Arkusz jest zsynchronizowana ze słownikami modyfikowanymi 
na platformie. 

Ćwiczenie 1. Dodawanie pozycji słownikowych 

Słowniki centralne dzielą się na słowniki zamknięte i otwarte.  

 Słowniki zamknięte oznaczone są ikoną  (z czarnym ołówkiem). Użytkownik nie ma 
możliwości modyfikowania oraz usuwania elementów tego słownika. 

 Słowniki otwarte oznaczone sa ikoną  (z niebieskim ołówkiem). Uprawniony użytkownik ma 
możliwość edytowania pozycji: Rodzaje planów, Zadania, Działy i rozdziały, Paragrafy, Pozycje.  

Aby dodać nową pozycję słownikową: 

1. W drzewie danych kliknij słownik, do którego chcesz dodać nową pozycję słownikową. 

2. Kliknij przycisk Dodaj.  

3. Uzupełnij pola edycyjne w formularzu dodawania nowej pozycji.  
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4. Kliknij przycisk Zapisz.  

Ćwiczenie 2. Usuwanie pozycji słownikowych 

Aby usunąć pozycję słownikową: 

1. W drzewie danych kliknij słownik, w którym chcesz usunąć pozycję słownikową. 

2. Przy właściwej pozycji kliknij ikonę (z niebieskim ołówkiem). 

3. Kliknij przycisk Usuń.  

4. Potwierdź chęć usunięcia - kliknij przycisk Tak. 
 

Temat 3. Czynności administracyjne w aplikacji Arkusz  

Użytkownik o uprawnieniach Administrator Sigmy powinien skonfigurować aplikację Arkusz przed roz-
poczęciem tworzenia projektów arkuszy przez dyrektorów. 

W Arkuszu użytkownik posiadający uprawnienia Administrator Sigmy będzie miał do wykonania nastę-
pujące czynności: 

• uzupełnienie opisu danych jednostek składowych oraz dodanie grup oddziałów 

• określenie parametrów i zdefiniowanie pozycji słowników np. listy zajęć pozaszkolnych 

• określenie sposobu naliczania składników wynagrodzeń 

• określenie, czy będzie używany centralny kalendarz roku szkolonego 

• określenie warunków kontroli kompletności i poprawności arkuszy sporządzanych przez dyrekto-
rów 

• określenie, czy będzie używany bon organizacyjny i ewentualne zdefiniowanie jego parametrów. 

Użytkownik o uprawnieniach Administrator Sigma będzie modyfikował parametry i słowniki, korzystając 
z menu Administrowanie w aplikacji Arkusz. 

Ćwiczenie 3. Zmiana parametrów 

Ustawienia parametrów, domyślnie skonfigurowane, dotyczą: 

• sposobu korzystania z kalendarzy 

• wartości efektywnej liczby tygodni – wartość liczbowa; wartość domyślna 36 
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• przyzwolenia na modyfikację opisu struktury jednostki dla dyrektora. 

Administrator JST definiuje parametry na początku pracy z aplikacją. 

Bardzo ważną i odpowiedzialną operacją jest ustawienie sposobu korzystania z kalendarzy. Należy pa-
miętać o tym, że wskazanie tego sposobu będzie miało wpływ na działalność cykliczną w aplikacji, 
tj. tworzenie nie tylko arkusza w danym roku ale i kolejnych.  

Wartość efektywnej liczby tygodni uwzględniana w parametrach będzie miała wpływ na pracę w aplikacji 
w części dotyczącej planów nauczania. 

Parametr Zezwalaj dyrektorowi/ operatorowi Arkusza na zmianę struktury organizacyjnej jednostki ustalony na Tak 

oznacza, że dyrektor będzie miał uprawnienia do zakładania grup oddziałów dla danej jednostki, np. 
oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, oddziałów w szkole o różnym trybie nauki np. 
dziennym i wieczorowym. 

1. Kliknij zakładkę Administrowanie a następnie na wstążce kliknij ikonę Parametry. 

Otrzymasz widok domyślnie skonfigurowanych wartości. 

 

2. Aby zmienić wartości domyślne parametrów, kliknij przycisk . 

3. Za pomocą list rozwijalnych dokonaj zmian w polach: 

 Domyślna wartość efektywnej liczby tygodni, 

 Sposób korzystania z kalendarzy, 

 Zezwalaj dyrektorowi/ operatorowi Arkusza na zmianę struktury organizacyjnej jednostki. 

 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Zalecamy sposób wyliczenia bez kalendarza – sposób przeliczania etatów jest wyliczany według tygodni 
a nie dni w kalendarzu. 
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Ćwiczenie 4. Ograniczanie słowników - wprowadzenie 

1. Na wstążce Administrowanie kliknij ikonę Ograniczanie słowników. 

Otrzymasz widok dwóch paneli: 

• Lewy panel –cztery rodzaje słowników: Typy tytułów płatności, Kategorie tytułów płatności, Specjalności 

i profile oddziałów, Rodzaje zajęć realizowanych w grupach nieoddziałowych 

• Prawy panel – tabela zawierająca pozycje słownika oraz kolumny odpowiadające rodzajowi słow-
nika. 

Edycja kontekstu pozycji słownika jest możliwa za pomocą ikony [Zmień]. 

 

Kliknięcie strzałki  w prawym panelu spowoduje wywołanie menu kontekstowego. Służy ono do sorto-
wania listy poszczególnych pozycji słownika. 

Ćwiczenie 5. Ograniczanie słowników – typy tytułów płatności 

W kolumnie Wszystkie pozycje administrator powinien odznaczyć te pozycje, które nie powinny być wyko-
rzystywane w żadnej jednostce sprawozdawczej na terenie JST. 

1. Wybierz funkcję Administrowanie/Ograniczanie słowników/Typy tytułów płatności. 

2. W prawym panelu, w tabeli kliknij ikonę [Zmień] przed nazwą wybranego tytułu; np. Praktyka zawo-

dowa. 
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3. Kliknij znaczniki w wybranych polach i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 6. Ograniczanie słowników – kategorie tytułów płatności 

Administrator może skorzystać funkcji ograniczania słowników: Kategorie tytułów płatności.  

Na przykład będzie to uzasadnione w odniesieniu do gminy wiejskiej, gdzie dane kategorie tytułów płat-
ności nie będą miały zastosowania. 

1. Wybierz funkcję Administrowanie/Ograniczanie słowników/Kategorie tytułów płatności. 

2. W prawym panelu, w tabeli kliknij ikonę  [Zmień] przed nazwą wybranego tytułu; np. Edukacja dla 

bezpieczeństwa. 

3. Kliknij znaczniki w wybranych polach i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

Ćwiczenie 7. Ograniczanie słowników – specjalności i profile oddziałów 

1. Wybierz funkcję Administrowanie/Ograniczanie słowników/Specjalności i profile oddziałów. 

2. W prawym panelu, w tabeli kliknij ikonę [Zmień] przed nazwą wybranego tytułu; np. Animator kultury.  

3. Analogicznie, jak w poprzednim ćwiczeniu kliknij znaczniki w wybranych polach i zatwierdź zmiany 
przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 8. Konfiguracja sposobu wprowadzania składników wynagrodzeń 

Administrator określa sposób wprowadzania składników wynagrodzeń - czy ma to być wartość kwotowa 
czy procentowa. Dodatkowo może przy niektórych składnikach wskazać wartość domyślną oraz wartość 
maksymalną. Podczas wprowadzania składników wynagrodzenia w umowach pracowników, automa-
tycznie sugerowana będzie wartość domyślna składnika. Dodatkowo niemożliwe będzie wprowadzenie 
wyższej niż maksymalna wartość składnika. 

1. Na wstążce Administracja kliknij ikonę Składniki wynagrodzeń. 

2. Nad tabelą z listą składników kliknij przycisk Zmień. 

3. W prawym panelu, w wierszach tabeli, wprowadź parametry dotyczące poszczególnych składników 
wynagrodzeń: 

 Określ sposób wprowadzania: Kwota lub Procent. 

 Wpisz wartość maksymalną składników. 

 Przy tych składnikach, przy których można, wprowadź wartość domyślną. 

 Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

 

Wartość domyślna danego składnika wynagrodzeń nie może by wyższa od wartości maksymalnej. Konfi-
guracja sposobu wprowadzania składników wynagrodzeń jest istotna dla prawidłowego przygotowania 
projektu planu finansowego w aplikacji Sigma (moduł dla szkół). 

Ćwiczenie 9. Dodawanie nietypowych rodzajów płatności 

Administrator Arkusza dodaje nietypowe rodzaje płatności, korzystając z funkcji Administrowanie/Słowniki. 

1. Kliknij zakładkę Administrowanie a następnie ikonę Słowniki. 

2. W lewym panelu, w drzewie danych kliknij pozycję Nietypowe rodzaje płatności. 
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3. W głównym panelu kliknij przycisk . 

4. W oknie Edycja nietypowego rodzaju płatności uzupełnij pola: 

 Nazwa – np. Zajęcia płatne przez rodziców, 

 Kod – R, 

 Wymaga nauczyciela – T-Tak, 

 Zeruje etat – N-Nie 

 Wliczaj do bonu organizacyjnego - N-Nie. 

5. Kliknij przycisk Zapisz. 

 

Przykładem nietypowego rodzaju płatności mogą być również: zajęcia w zakładzie pracy, zajęcia realizo-
wane w CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego). 

Ćwiczenie 10. Dodawanie rodzaju zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych 

Do słownika Rodzaje zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych zalicza się zajęcia z konkretnymi grupami uczniów, 
które nie są realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym, np. SKS, koła przedmiotowe i zainteresowań, 
zajęcia wyrównawcze, a także nauczanie indywidualne. 

W celu dodania nowej pozycji słownika, należy po wskazaniu pozycji drzewa Rodzaje zajęć pozalekcyj-

nych/pozaszkolnych kliknąć ikonę Dodaj, a następnie uzupełnić pole nazwa, np. Modelarskie i potwierdzić 
klikając przycisk Zapisz. 

Administrator JST może modyfikować listę zajęć pozalekcyjnych, w tym dodawać nowe pozycje. Może 
także ukrywać wybrane pozycje listy, aby nie były możliwe do użycia w nowych arkuszach. 

Ten słownik będzie wykorzystywany przez użytkowników w opisie grup nieoddziałowych. 

1. Wybierz funkcję Administrowanie/Słowniki. 

2. W drzewie danych kliknij pozycję Rodzaje zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych. 

Przyjrzyj się liście zajęć pozalekcyjnych. 

3. W głównym panelu kliknij przycisk . 

4. W oknie Edycja rodzaju zajęć pozalekcyjnych uzupełnij pole Nazwa i kliknij przycisk Zapisz. 
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Aby edytować daną pozycję listy zajęć pozalekcyjnych: 

5. Kliknij ikonę  [Zmień] na liście przed nazwą danego zajęcia pozalekcyjnego. 

6. Wprowadź zmiany w polach Nazwa oraz Ukryty i kliknij przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 11. Rodzaje zajęć kursowych 

Słownik Tematyki kursów pozwala na kontrolowanie przez JST tworzonych kursów. 

Słownik Tematyki kursów będzie miał istotne znaczenie na przykład dla definiowania kursów kwalifikacyj-
nych lub grup w kształceniu modułowym. 

W celu dodania nowej pozycji słownika, należy po wskazaniu pozycji drzewa Rodzaje realizowanych kursów 
kliknąć ikonę Dodaj, a następnie uzupełnić pole nazwa, np. Spawanie i potwierdzić klikając przycisk Zapisz.  

W celu dodania zajęć kursowych: 

1. Wybierz funkcję Administrowanie/Słowniki/Rodzaje realizowanych kursów. 

 

2. W prawym panelu kliknij przycisk Dodaj. 

3. W oknie Edycja tematyki kursu uzupełnij pole Nazwa np. Projektowanie stron WWW i kliknij przycisk Zapisz. 

 

 



Administrowanie arkuszem na poziomie JST 31 

 

Ćwiczenie 12. Konfigurowanie zasad kontroli poprawności 

Arkusz pozwala określić zasady poprawnego opisu organizacji przez dyrektora. Nakładane warunki po-
prawności dotyczą: 

• liczebności oddziałów i grup, 

• pensum zajęć (tygodniowa norma godzin) i pensum bazowego (tygodniowa norma godzin realizu-
jącego zajęcia pełnozatrudnionego nauczyciela), 

• pensum bazowego dla poszczególnych stanowisk, 

• maksymalnego wymiaru etatów nauczycieli, 

• minimalnego stażu pedagogicznego, 

• rozdziału klasyfikacji budżetowej przy tytułach płatności; standardowo koszty przydziałów zajęć 
związanych z oddziałem przypisywane są do rozdziału klasyfikacji budżetowej przypisanego wy-
branej składowej. Wyjątek od tej reguły stanowią związane z oddziałem przydziały zajęć, dla któ-
rych odrębnie określono rozdział klasyfikacji budżetowej i w tym miejscu wskazano, że mają być 
wiązane z rozdziałem zdefiniowanym dla zajęć. 

 

Konfiguracja zasad kontroli poprawności będzie miała wpływ na widoczne raporty. 

Ćwiczenie 13. Konfigurowanie zasad kontroli kompletności 

Dzięki konfiguracji kontroli kompletności aplikacja Arkusz pozwala określić, jakie dane są obligatoryjne 
do wprowadzenia przez dyrektora jednostki sprawozdawczej w arkuszu.  
Dla ułatwienia nakładane warunki kompletności zostały pogrupowane według rodzaju danych. 
Oznaczenia, jakie dane mają być kontrolowane dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku Zmień i wypeł-
nienie pola Kontroluj wartością T-Tak/N-Nie. 

Wybrane warunki kontroli kompletności arkusza to: 

• Składowe pomocnicze/Rozdział klasyfikacji budżetowej – istotne przy liczeniu projektu budżetu na 
podstawie danych arkusza; 

• Pracownicy/Stopień awansu zawodowego  

• Umowa/Stanowisko  

• Tytuły płatności/Pensum  

• Przydziały/Pensum. 

Dla ułatwienia nakładane warunki kompletności zostały pogrupowane według rodzajów danych. 
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Oznaczenia, czy wybrane dane mają być kontrolowane dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku Zmień 
i wypełnienie pola Kontroluj wartością T-Tak/N-Nie. 

Należy pamiętać, aby parametry kontroli poprawności w opcjach wyboru procent lub kwota były analo-
giczne do wybranych opcji w Konfiguracji sposobu wprowadzania składników wynagrodzeń. 

 

W wypadku niekompletnego przydziału należy go zidentyfikować, biorąc pod uwagę wprowadzone war-
tości z kolumn: Grupa, Tytuł płatności, Nauczyciele. 
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