1. Wstęp
Kalendarz jest pierwszym elementem części rozliczeniowej systemu.
Dostęp do części rozliczeniowej otrzymują Animatorzy, którzy dopełnili wszelkich
formalności - ich umowa wraz załącznikami trafiła do Operatora Projektu.
W systemie ukończenie całej procedury podpisywania umowy oznacza status 5/5
Umowa została podpisana.

Podgląd statusu dostępny jest w zakładce „Umowy”:

Aby przejść do wprowadzania i uzupełniania zajęć klikamy w zakładkę „Kalendarz”
w lewym menu.

2. Widoki kalendarza
Podobnie jak w ubiegłorocznym systemie rozliczania godzin, najpierw należy
zaplanować zajęcia na cały miesiąc, a dopiero później zrealizować je, uzupełniając
obecność uczestników na zajęciach.
W tegorocznej edycji uzupełnianie dziennika można realizować w dowolnie
wybranym widoku (wybór widoku w prawym górnym rogu ekranu):
a) miesięcznym

b) tygodniowym

c) lista zajęć – widok najbardziej zbliżony do ubiegłorocznego systemu

Nad kalendarzem, po lewej stronie znajduje się licznik godzin, który ułatwi
Państwu planowanie zajęć oraz kontrolowanie liczby godzin do ewidencji.
UWAGA! W tym roku każde wprowadzane zajęcia należy oznaczyć jako
realizowane ze środków MKDNiS (Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu) lub ze środków JST/AO.

Licznik wskazuje liczbę godzin i minut zaplanowanych oraz zrealizowanych zajęć
w podziale na finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz finansowane ze środków JST/AO.
Po ukośniku mamy odpowiedni dla siebie limit: 28 godzin (dwóch Animatorów na
Orliku) lub 56 godzin (jeden Animator na Orliku).
Zajęcia płatne ze środków JST/AO nie mają limitu. Zajęcia należy wprowadzić
zgodnie z zawartą umową z JST/AO.

3. Uzupełnianie kalendarza
3.1 PLANOWANIE ZAJĘĆ
Aby zaplanować zajęcia klikamy w zielony przycisk „Dodaj zajęcia”. Drugim
sposobem na zaplanowanie zajęć jest kliknięcie w dzień na kalendarzu, w którym
chcemy dodać zajęcia.
Niezależnie od wybranego sposobu kolejnym krokiem będzie uzupełnienie
szczegółów zajęć:

•
•
•
•
•
•

•

Nazwa zajęć
Rodzaj zajęć
Data
Godzina od (godzina rozpoczęcia zajęć)
Godzina do (godzina zakończenia zajęć)
Powtarzanie zajęć: jednorazowe, co tydzień, codziennie w dni robocze lub
codziennie. Po wyborze trybu powtarzania, zaplanowane zajęcia zostaną
skopiowane w wybranej serii do końca danego miesiąca.
Czy można się dołączyć

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansowanie zajęć
Udział osób niepełnosprawnych
Posiadanie przez uczestników licencji PZS (jednego z Polskich Związków
Sportowych)
Miejsce zajęć
Lokalizacja (jedynie przy wyborze w poprzednim oknie dotyczącym miejsca
zajęć - zajęć poza Orlikiem)
Grupy wiekowe
Płeć uczestników
Dominująca dyscyplina na zajęciach (wybieramy jedną)
Klub (pole jedynie przy zaznaczeniu uczestnictwa osób z licencjami PZS)
Opis zajęć (pole opcjonalne)

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji klikamy w zielony przycisk
„Zapisz/Dodaj”.

Na poniższym zrzucie ekranu zaplanowano zajęcia cykliczne o powtarzaniu co
tydzień: Trening oraz Zajęcia dla dzieci. Zajęcia finansowane ze środków MKDNiS
są oznaczone czarną ramką.

Każde zajęcia zaplanowane (na szaro), w przypadku przełożenia zajęć można
przeciągnąć na inny dzień w kalendarzu. Należy najechać kursorem na zajęcia,
przytrzymać lewym przyciskiem myszy, przeciągnąć na inny dzień w kalendarzu
i upuścić. Tego samego działania wraz z możliwością zmiany godziny możemy
dokonać w widoku tygodniowym.

3.2 DZIAŁANIA NA ZAJĘCIACH ZAPLANOWAYCH
Aby zrealizować zaplanowane zajęcia należy kliknąć w szary kafelek oznaczający
zajęcia.
UWAGA: Realizacja zajęć - uzupełnienie listy możliwe jest najwcześniej
w dniu zaplanowanych zajęć.
Dopiero po zrealizowaniu zajęcia znajdą się na raporcie rozliczeniowym.

Po kliknięciu w zajęcia widzimy podsumowanie szczegółów zajęć.
Wybieramy odpowiednią dla siebie opcję:
•
•
•
•

Uzupełnienie – jeżeli zajęcia się odbyły i chcemy przejść do
uzupełnienia listy obecności
Edycja – jeżeli chcemy edytować dane szczegółowe wprowadzane
podczas dodawania zajęć
Odwołanie – jeżeli wiemy odpowiednio wcześniej, że dane zajęcia nie
odbędą się zgodnie z planem
Usuń zajęcia – jeżeli chcemy usunąć dodane wcześniej zaplanowane
zajęcia

UWAGA! Podczas edycji czy usunięcia wydarzeń cyklicznych należy wybrać
czy edycja/usunięcie ma dotyczyć wskazanych zajęć, wskazanych i kolejnych
zajęć lub całej serii zajęć w danym cyklu.

UZUPEŁNIENIE:
Po wybraniu zielonego przycisku „Uzupełnienie” przechodzimy do wypełnienia
listy obecności, na której widnieją kategorie zgodne z danymi wprowadzanymi
podczas planowania zajęć
Na poniższym zrzucie ekranu uzupełnienie zajęć, w których wprowadzono jako
grupy
wiekowe:
Szkoła
podstawowa,
oraz
płeć:
dziewczęta/kobiety
i chłopcy/mężczyźni

Po wprowadzeniu prawidłowej liczby uczestników klikamy w zielony przycisk
„Zapisz”.

EDYCJA:
Po wybraniu żółtego przycisku „Edycja” wracamy do widoku planowania zajęć
i edytować możemy wszystkie wprowadzone wcześniej dane.

ODWOŁANIE:
Po wybraniu czerwonego przycisku „Odwołanie” wpisać należy powód odwołania
zajęć. Powód widoczny będzie na podsumowaniu zajęć.

USUŃ ZAJĘCIA:
Po wybraniu czerwonego przycisku „Usuń zajęcia”, zostaniemy zapytani czy na
pewno chcemy usunąć wskazane zajęcia. Prosimy o szczególną uwagę podczas
tego typu operacji, gdyż są one nieodwracalne.

3.3 DZIAŁANIA
I ODWOŁANYCH

NA

ZAJĘCIACH

ZREALIZOWANYCH

Zajęcia, które uprzednio zostały uzupełnione bądź odwołane można cofnąć do
edycji w każdej chwili (do momentu wygenerowania raportu).
Po kliknięciu w ZAJĘCIA ZREALIZOWANE możemy:
Edytować wykonanie – Możliwa jest korekta liczebności grupy, która została
wprowadzona przy uzupełnianiu
Anulować wykonanie – zajęcia stają się zajęciami zaplanowanymi

•
•

Po kliknięciu w ZAJĘCIA ODWOŁANE możemy:
•
•

Anulować odwołanie - zajęcia stają się zajęciami zaplanowanymi
Edytować powód odwołania

4. Sytuacja COVID-19: Blokady
W kalendarzu oznaczono okresy, kiedy w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19 wprowadzano obostrzenia dotykające organizacji zajęć sportowych:
I ETAP: Zajęcia mogą się odbywać się jedynie pod warunkiem, że
uczestnikami są zawodnicy posiadający licencje PZS (jednego z Polskich
Związków Sportowych).
warmińsko-mazurskie
pomorskie
lubuskie
mazowieckie

1 marca – 26 marca
13 marca – 26 marca
15 marca – 26 marca
15 marca – 26 marca

II ETAP: Zajęcia w Projekcie Lokalny Animator Sportu zostają zawieszone na
terenie całego kraju. W tym okresie nie można wprowadzać żadnych zajęć do
Kalendarza w systemie:

od 27 marca, do co najmniej 18 kwietnia
Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla
stypendystów pobierających stypendia przyznawane przez ministra właściwego ds.
kultury fizycznej, Jednostki Samorządu Terytorialnego i kluby sportowe. Ewentualna
organizacja zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu dla osób spełniających ten
warunek MUSI POSIADAĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ FAKT
POBIERANIA STYPENDIUM PRZEZ KAŻDEGO UCZESTNIKA.

W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z biurem projektu
Lokalny Animator Sportu: animator@projektorlik.pl

5. Wyświetlanie kalendarza
Aby usprawnić i ułatwić pracę w systemie upewnij się, że korzystasz
z zaktualizowanej przeglądarki.
Sugerowanym widokiem jest obsługiwanie systemu w powiększeniu 100%.
Powiększenie możesz sprawdzić w menu przeglądarki (najczęściej klikając
w rozwijane menu w prawym górnym rogu ekranu):

Praca na dużym powiększeniu (150% - 200%) może powodować ucinanie
niektórych elementów, przez co nie będą one widoczne.

