Edycja planu zajęć - jednorazowe przekładanie lekcji.
Krok 1
Logujemy się do Dziennika Fryderyk, wchodzimy na plan zajęć, klikamy na wybrane zajęcia i
wybieramy guzik "Edytuj" .Klikamy „Edytuj”, system przenosi nas na stronę edycji lekcji. Wybieramy
element lekcji, który chcemy edytować. W naszym przypadku wybieramy „Dodaj lub edytuj termin
zajęć”.

Krok 2
Po wyborze elementu, który chcemy edytować, zostajemy przeniesieni na plan zajęć.
System przekierowuje nas na plan zajęć i wybieramy z dostępnych terminów (zaznaczone kolorem
zielonym na planie zajęć), nowy termin, wybieramy salę, godziny odbywania się zajęć oraz wybieramy
daty powtarzania się zajęć. Wybieramy sobotę – jak poniżej.

Krok 3
Jest możliwość wyboru z listy rozwijanej, wybrania częstotliwości powtarzania zajęć, mamy do
wyboru:
✓ Nie, lekcja jednorazowa (sobota) – WYBIERAMY TĄ OPCJĘ
✓ Codziennie
✓ Raz w tygodniu (sobota)
✓ Co 2 tygodnie (sobota)

Krok
4
usuwanie jednorazowo terminu zajęć odbywających się w poniedziałek 07-10-2019. Klikamy na
wybrane zajęcia i wybieramy "Edytuj". . Wybieramy element lekcji, który chcemy edytować. W
naszym przypadku wybieramy „Edytuj wybrany termin zajęć”.

Klikając „Usuń zajęcia” , pojawiają się komunikaty, w jakim terminie zajęć i w jakich datach
zajęć zapisać zmian.

Mamy do wyboru 3 opcje:
✓ Usuń ten jeden termin zajęć – WYBIERAMY TĄ OPCJĘ, GDYŻ USUWAMY TYLKO
JEDEN TERMIN ZAJĘĆ
✓ Usuń te i wszystkie kolejne terminy zajęć odbywające się w tym termini
✓ Usuń cały termin zajęć np. w środę godzina 15:00-15:30, łącznie z lekcjami, które już się odbyły

Klikając ten komunikat – system nas zapyta, czy na pewno chcemy usunąć te zajęcia odbywające się w
naszym przypadku w poniedziałe"k ......."Proces ten jest nieodwracalny. Klikamy w naszym przypadku
„Tak, usuń”. Pojawi się, komunikat, że zajęcia zostały usunięte.

Klikamy „Zakończ edycję lekcji” .
W ten sposób dodajemy jednorazowe zajęcia odbywajaće siez danym uczniem, klasa w danym dniu, a
usuwamy lekcje które się nie odbyły, bo zostały przeniesione na inny dzień.

