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Moduł wycieczek w mobiDzienniku umożliwia wygenerowanie karty wycieczki z listą uczestników,
przygotowanie zespołów do realizacji zajęć w ramach wycieczki, a także zespołów składających się z
uczniów klas uczestniczących w wycieczce, by mogli w czasie wycieczki uczyć się w szkole.
Osoba z konta administracyjnego może także przygotować zastępstwa za nauczycieli biorących udział w
wycieczce oraz odwołać lekcje uczestników wycieczki.
Nauczyciel przygotowujący wycieczkę ma możliwość sprawdzenia obecności na wycieczce.

Tworzenie i edycja wycieczek
Wycieczkę może utworzyć każdy nauczyciel, a dostęp do utworzonej wycieczki jest możliwy również
dla kierownika wycieczki, jeśli nie jest osobą spoza grona pedagogicznego oraz dla osoby z kontem
administracyjnym.
Aby wprowadzić do systemu wycieczkę, konieczne jest uzupełnienie jej nazwy oraz terminu, pozostałe
informacje mogą zostać zamieszczone w późniejszym terminie.
Menu: „Kalendarz” → „Rejestr wycieczek”

Zastępstwa, zespoły na czas wycieczki oraz lekcje
Podstrona „Lekcje” w wybranej wycieczce daje możliwość utworzenia zespołów na czas trwania
wycieczki, a także wprowadzenia lekcji dla zespołu zawierającego uczestników wycieczki.
Dla konta z uprawnieniami administracyjnymi dostępne jest również przygotowywanie zastępstw za
nauczycieli biorących udział w wycieczce, a także zastępstw dla klas biorących w niej udział, by np. odwołać
lekcje planowane.
Zespoły tworzone w ramach wycieczki nie mogą w swoim składzie zawierać uczniów uczestniczących w
wycieczce razem z uczniami, którzy pozostają w szkole. W sytuacji, gdy nie jest konieczne przeprowadzanie
lekcji na wycieczce, zespół z uczestnikami wycieczki nie jest konieczny. Gdy natomiast w wycieczce
uczestniczy wyłącznie kilku uczniów z danej klasy, nie jest konieczne odwoływanie w niej zajęć i tworzenie
osobnego zespołu.
Zapis lekcji dla zespołów uczestników wycieczki jest możliwy bezpośrednio w wycieczce, natomiast lekcje
dla zespołów uczniów pozostających w szkole mogą zostać wprowadzone poprzez zapis zastępstwa lub
poprzez „Lekcję poza planem” dostępną w menu „Lekcje” u nauczyciela.

Lekcje klas 1-3 szkoły podstawowej i przedszkola
Obecnie nie jest możliwe przeprowadzanie lekcji klas 1-3 szkoły podstawowej i przedszkola poprzez
rejestr wycieczek, dlatego rozwiązaniem lekcji takich klas na wycieczce jest utworzenie w ramach dziennika
różnego klasy, dwóch dodatkowych zespołów:
-

zespół składający się z uczestników wycieczki,

-

zespół złożony z uczniów pozostających w szkole.

Dzięki takiej operacji, możliwe jest wykorzystanie utworzonych zespołów w module zastępstw, po wybraniu
opcji „odwołaj lekcje i zapisz zastępstwo”.

Obecności
Podstrona „Obecności” w wycieczce umożliwia sprawdzenie obecności przez kierownika wycieczki
lub nauczyciela wprowadzającego wycieczkę. Sprawdzenie obecności jest dostępne dopiero w dniu, w
którym rozpoczyna się wycieczka. Status obecności określony w tym miejscu zostaje przeniesiony do lekcji
zapisanych w ramach wycieczki, które nie zostały do tej pory uruchomione. Po uruchomieniu lekcji przez
nauczyciela staje się on odpowiedzialnym za frekwencję uczniów na tej lekcji.
W przypadku lekcji klas 1-3 szkoły podstawowej i przedszkola sprawdzenie obecności w tym miejscu nie
wpływa na obecności uczniów na lekcjach.

