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Jak nauczyciel powinien poprawnie zarejestrować lekcję, 

w której uczestniczą uczniowie, którzy nie pojechali ze 

swoim oddziałem na wycieczkę? 

Jeśli w systemie zostanie zarejestrowana i zatwierdzona wycieczka oddziału, to w dzienniku oddziału, 
w terminie odbywana wycieczki, na porach lekcyjnych wskazanych podczas dodawania wycieczki jako 
temat zajęć pojawi się informacja wprowadzona w formularzu dodawania wycieczki, w polu Informacje 

o wycieczce. 

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce, powinni mieć zorganizowane zajęcia w szkole. Temat 
tych zajęć powinien być odnotowany w dzienniku.   

W poradzie pokażemy, w jaki sposób należy rejestrować lekcje, w których uczestniczą uczniowie, którzy 
nie biorą udziału w wycieczce, aby w dzienniku pojawił się temat realizowanych przez nich zajęć.  

Zakładamy, że wycieczka została zarejestrowana w systemie i zatwierdzona przez dyrektora.  

Przypadek 1 – uczniowie z poziomu wycieczki zostali przypisani do innych oddziałów 
(grup w tych oddziałach)  

Przykład 

Oddział 8a pojechał na całodniową wycieczkę. Dwoje uczniów zostało w szkole. Uczniowie ci zostali 
z poziomu wycieczki przypisani do oddziału 8b (lub grupy tego oddziału).  
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Po zatwierdzeniu wycieczki w dzienniku oddziału 8a, na stronie Tematy pojawi się informacja o wycieczce 
oddziału.  

 

Uczniowie niebiorący udziału w wycieczce automatycznie pojawią się na lekcjach oddziału 8b. 

Tworzenie lekcji przez nauczyciela realizującego lekcję w oddziale, do którego zostali dołączeni ucznio-
wie niebiorący udziału w wycieczce  

1. W widoku Dziennik/ Lekcja, w drzewie danych wybierz porę lekcyjną i kliknij przycisk Utwórz lekcję. 

2. W oknie Dodawanie lekcji wprowadź opis lekcji realizowanej z oddziałem 8b (lub z grupą tego oddzia-
łu). Dodatkowo w wierszu Grupa dodaj oddział 8a, czyli oddział uczniów dołączonych do lekcji.  

 

3. Kliknij przycisk Dalej i w oknie Dodawanie tematu lekcji wprowadź temat zajęć dla oddziału 8b. 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Na karcie Opis lekcji, w sekcji Właściwości oddziału pojawią się oddzielne opisy zajęć dla każdego od-
działu.    
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Jeśli uczniowie z 8a będą realizowali inny temat, to kliknij przycisk Zmień i zmodyfikuj opis, tj. wpro-
wadź właściwy przedmiot i temat lekcji.  

 

5. Przejdź na kartę Frekwencja – na karcie tej automatycznie pojawią uczniowie z 8a, którzy w opisie wy-
cieczki zostali wskazani jako niebiorący udziału w wycieczce. 

 

Uczniowie ci pojawią się także na karcie Oceny. 



UONET+. Jak nauczyciel powinien poprawnie zarejestrować lekcję, w której uczestniczą uczniowie, którzy 
nie pojechali ze swoim oddziałem na wycieczkę? 4/8 

www.vulcan.edu.pl 

 

Przeglądanie dziennika oddziału 

Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Wyświetl stronę Tematy w dzienniku oddziału 8a i obejrzyj 
wpis w dniu wycieczki. W tabeli tematów, w terminie odbywania zajęć powinny wyświetlać się dwa wpisy: 

- informacja o wycieczce oddziału, 

- temat zajęć zrealizowanych z uczniami niebiorącymi udziału w wycieczce. 

 

Co zrobić, jeśli podczas tworzenia lekcji nie został dodany oddział uczniów niebiorących udziału  
w wycieczce?  

Jeśli nauczyciel tworząc lekcję, w wierszu Grupa nie dodał oddziału uczniów niebiorących udziału w wy-
cieczce, to powinien dodać ten oddział na karcie Opis lekcji. 

1. W widoku lekcji przejdź na kartę Opis lekcji. 

2. W sekcji Właściwości dla oddziału kliknij przycisk Dodaj oddział do lekcji.  
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3. W oknie Dodawanie oddziału do lekcji wprowadź:  

- w polu Oddział – oddział uczniów dołączonych do lekcji (tj. 8a),  

- w polu Grupa – pozycję cały oddział,  

- w polu Przedmiot – przedmiot realizowany przez przypisanych do lekcji uczniów.  

4. Kliknij przycisk Dalej i w oknie Dodawanie tematu lekcji wprowadź temat lekcji. 

5. Kliknij przycisk Zapisz. Na pytanie Czy dodać uczniów z oddziału do lekcji? odpowiedz Tak.  

 

Opis lekcji zostanie uzupełniony o informacje na temat zajęć realizowanych przez uczniów niebiorą-
cych udziału w wycieczce. Informacje te zostaną przeniesione do dziennika oddziału.  

Przypadek 2 – uczniowie niebiorący udziału w wycieczce mają zorganizowane 
oddzielne zajęcia  

Przykład 

W wycieczce biorą udział wszystkie oddziały z klas 1- 3 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy nie biorą 
udziału w wycieczce, uczestniczą w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich.  

W tym przypadku, rejestrując wycieczkę, nie należy przypisywać uczniów pozostających w szkole do 
oddziałów.  
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Po zatwierdzeniu wycieczki w dziennikach oddziałów, na stronie Tematy pojawi się informacja o wycieczce. 

 

Tworzenie lekcji przez nauczyciela realizującego zajęcia z dziećmi, które nie pojechały na wycieczkę 

1. W widoku Dziennik/ Lekcja, w drzewie danych wybierz porę lekcyjną i kliknij przycisk Utwórz lekcję. 

2. W oknie Dodawanie lekcji ustaw właściwy typ zajęć (Lekcja lub Inne zajęcia) i wypełnij pola formularza. 
W wierszu Grupa dodaj oddziały uczestników zajęć.   
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3. Kliknij przycisk Dalej i w wyświetlonym oknie wprowadź temat zajęć, a następnie kliknij przycisk Zapisz. 

 

Na karcie Opis lekcji, w sekcji Właściwości dla oddziałów pojawią się opisy lekcji dla każdego oddziału. 
Każdy z nich możesz edytować za pomocą przycisku Zmień.  

4. Przejdź na kartę Frekwencja – na karcie tej automatycznie pojawią wszyscy uczniowie, którzy w opisie 
wycieczki zostali wskazani jako niebiorący udziału w wycieczce. 
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Przeglądanie dzienników oddziałów 

Przejdź do widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Wyświetl stronę Tematy w wybranym dzienniku  oddziału 
i obejrzyj wpisy w dniu wycieczki.  

W każdym oddziale w tabeli tematów, w terminie odbywania zajęć powinny wyświetlać się dwa wpisy: 

- informacja o wycieczce oddziału, 

- temat zajęć zrealizowanych z uczniami niebiorącymi udziału w wycieczce. 

 


