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WSTĘP 

 

 Począwszy od dyrektora szkoły, poprzez sekretariat, księgowość a kończąc 

na nauczycielach cześć żmudnych a powtarzalnych czynności jest już teraz 

zastąpiona odpowiednimi programami pozwalającymi poprawić organizację pracy 

szkoły.  

Można sprawnie i wszechstronnie przetwarzać informacje o uczniu, jego postępach, 

szybciej do nich docierać, co z pewnością ma duże znaczenie również dla rodziców. 

Niezaprzeczalną korzyścią jest również uzyskanie więcej czasu na bezpośrednią 

pracę z uczniem a co za tym idzie lepszy nadzór nad procesem wychowawczo – 

dydaktycznym. Dobór odpowiedniego oprogramowania ułatwia obsługę spraw 

uczniowskich i pracowniczych, efektywniejsze gospodarowanie finansami i sprawne 

kierowanie sprawami administracyjno - kadrowymi placówki oświatowej. Komputer 

usprawnia pracę szkoły poprzez możliwość tworzenia lepszych planów lekcji, 

lepszego wykorzystania możliwości lokalowych i innych dostępnych zasobów. Z 

kolei Internet umożliwia szybką wymianę informacji a dzięki usługom, jakie oferuje 

stanowi narzędzie umożliwiające promocję wizerunku szkoły. Teza pracy jest 

następująca: technologia informatyczna jest niezbędna do podnoszenia jakości 

pracy szkoły i zarządzania placówkami oświatowymi. 
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Rozdział 1.   

PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJ ĄCE PRACĘ SZKOŁY  

   

 By wspomóc pracę placówki oświatowej tworzone są systemy informatyczne, 

których głównym celem jest zapewnienie pełnej komunikacji pomiędzy 

uprawnionymi użytkownikami oraz zapewnienie im szerokiego i swobodnego 

dostępu do zasobów sieci zarówno szkolnej jak i internetowej [2]. 

System powinien obejmować sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone 

do stosowania w procesie zarządzania szkołą, w procesie dydaktyczno–

wychowawczym, edukacji a także do łączności ze światem. Znaczenie ma 

możliwość zapamiętywania i gromadzenia informacji w celu dalszego 

wykorzystywania i przetwarzania. 

Funkcjonowanie szkoły sprowadza się do obsługi następujących typów programów: 

� Arkusz organizacyjny  

� Plan lekcji  

� Plan dyżurów  

� Księga zastępstw  

� Sekretariat szkolny  

� Kadry  

� Płace  

� Księgowość  

� Prawo w oświacie 

� System Informacji Oświatowej - SIO  

Dzięki zastosowaniu wymienionych programów można usprawnić rutynowe 

czynności związane z planowaniem i organizacją pracy szkoły oraz 

zautomatyzować wykonywanie licznych procedur administracyjnych. Kolejną istotna 

zaletą jest możliwość szybkiego wyszukiwania informacji związanych z przebiegiem 

nauki uczniów. System informatyczny szkoły, aby wspomagać zarządzanie i 

podnieść jakość pracy szkoły powinien posiadać ważną cechę, podobieństwo w 

obsłudze poszczególnych programów. Wskazane jest, aby poszczególne elementy 

systemu były przygotowane przez jedną firmę lub kilka firm dobrze ze sobą 
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współpracujących [2]. Należy również określić drogi przepływu informacji między 

pracownikami oraz dostęp poszczególnych pracowników do określonych danych. 

 

1.1 GABINET DYREKTORA 

 

 Arkusz organizacji pracy szkoły jest najważniejszym dokumentem 

opracowywanym, co roku w każdej szkole. Jego poprawne przygotowanie ma 

wpływ na pracę szkoły, ponieważ w nim uwzględnia się liczbę nowootwieranych 

oddziałów, ustala się siatki godzin dla poszczególnych klas, decyduje o podziale 

klas na grupy i sumuje godziny z poszczególnych przedmiotów na poziomie całej 

szkoły. Po takiej analizie ustala się potrzeby kadrowe szkoły w oparciu o 

możliwości, jakie wnikają ze stanu zatrudnienia w szkole. Zastosowanie programu 

komputerowego do tworzenia arkusza nie sprowadza się do automatycznego 

przydziału czynności, bo takie decyzje należą do dyrektora, ale pozwala na 

dokonywanie wszelkiego rodzaju podsumowań, operacji na liczbach tak, aby było 

to zgodne z przepisami dotyczącymi liczby godzin lekcyjnych dla ucznia i 

nauczyciela. Wprowadzenie do programu danych dotyczących wysokości pensji 

nauczycieli, stażu pracy, liczby godzin pozwala na dokładne oszacowanie 

koniecznych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia. Wyświetlą 

się również szczegółowe zestawienia dotyczące całkowitej liczby lekcji ich rozkładu 

pomiędzy poszczególnych nauczycieli a także zestawienie osób pracujących w 

niepełnym wymiarze godzin [2]. 

Istotne jest, aby komputerowy arkusz organizacyjny umożliwiał wymianę danych 

z programami wspomagającymi układanie planu lekcji, planu zastępstw czy też 

przesyłanie danych do systemu kadrowo – płacowego, programu sporządzającego 

zestawienia ocen czy też drukującego świadectwa. 

 PLAN LEKCJI to program służący do konstruowania planu lekcji i jego 

modyfikacji pod kątem możliwości czasowych nauczycieli, ilości prowadzonych 

lekcji, ilości nauczanych przedmiotów, dostępności pracowni szkolnych, sal 

gimnastycznych. Na podstawie wprowadzonych warunków i parametrów program 

generuje plan biorąc pod uwagę komfort pracy nauczyciela, ucznia, warunki 

organizacyjne oraz wymagania szkoły. Niektóre firmy zajmujące się tworzeniem 
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oprogramowania dla szkół wzbogaciły swoja ofertę o moduł „Komórki”. 

Współdziała on z programem „Plan lekcji” w ten sposób, że pozwala na 

umieszczenie na stronie WWW stworzonego planu lekcji i pobranie go do telefonu 

komórkowego [3]. 

 PLAN DYŻURÓW jest dodatkowym modułem współdziałającym z „Planem 

lekcji”, który umożliwia ustalenie planu nadzoru dzieci przez nauczycieli podczas 

przerw międzylekcyjnych. Zwykle „moduł dyżury” jest zintegrowany z programem 

„Plan lekcji” i nie może działać samodzielnie [3]. 

 KSIĘGA ZASTĘPSTW jest to program służący do planowania, 

ewidencjonowania i rozliczania zastępstw oraz stałych nadgodzin i dodatkowych 

zajęć nauczycieli. W dobie powszechnej komputeryzacji, to żmudne a obciążone 

konsekwencjami finansowymi w przypadku pomyłek zajęcie, jest zastąpione przez 

program komputerowy. Warunkiem wykorzystania tego udogodnienia jest 

utworzenie komputerowego planu lekcji. Wówczas po wpisaniu nazwiska 

nieobecnego nauczyciela program generuje i wskazuje nazwiska tych nauczycieli, 

którym najwygodniej byłoby przyjąć na danej lekcji zastępstwo [3]. 

 SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) jest to program do 

gromadzenia danych zebranych ze szkół i placówek funkcjonujących w systemie 

oświaty oraz ich scalania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Tak 

zebrane dane zostają przekazane do kuratoriów oświaty i właściwych ministerstw.  

Autorem programów SIO jest Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu [4]. 

 Zakres danych przekazywanych do SIO obejmuje informacje kadrowe 

o pracownikach, szczegółowy spis przydzielonych im obowiązków, zestawienia 

składników wypłaconych wynagrodzeń. Należy podać szczegółowy opis 

składników majątku szkoły, przekrojowe tabele o uczniach oraz absolwentach. 

Przygotowanie takiego zestawienia jest bardzo absorbujące toteż warto instalując 

w szkole różnego rodzaju oprogramowania (jak wymienione wyżej) zwrócić uwagę 

czy mają one możliwość eksportowania danych do SIO. Jest to bardzo istotne, 

ponieważ takie sprawozdanie należy jednostce samorządu terytorialnego 

przedłożyć dwa razy w roku. 
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 PRAWO W OŚWIACIE jest programem zawierającym pełny wykaz 

uregulowań prawnych obowiązujących w szkolnictwie. Istotne jest, aby sprawnie 

docierać do aktualnych przepisów i odnajdować te, które dotyczą aktualnego 

problemu. Tego typu programy, ze względu na zmieniające się przepisy, można 

łatwo aktualizować poprzez zakup nowych wersji. Jest jeszcze możliwość 

korzystania z odpowiednich stron internetowych, ale o tym szerzej w rozdziale 

poświęconym zastosowaniu Internetu. 

 

1.2 SEKRETARIAT SZKOŁY 

 

 Program SEKRETARIAT służy do kompleksowego wspomagania pracy 

z danymi poszczególnych uczniów i całych klas w sekretariacie szkolnym. Pozwala 

on na prowadzenie dokumentacji szkolnej takiej jak księga dziecka, ucznia czy 

rejestr legitymacji szkolnych. Ważną funkcja programu jest możliwość 

rejestrowania kandydatów, wspomagania naboru oraz prowadzenia rejestru 

indywidualnego toku nauki absolwentów. Przy jego użyciu można dokumentować 

proces przepływu uczniów pomiędzy szkołami [3]. Istotne jest, aby dane zawarte w 

programie można było eksportować do innych modułów w tym również do SIO.  

 

1.3 KSIĘGOWOŚĆ I ADMINISTRACJA 

 

 Zastosowanie komputera w księgowości szkolnej sprowadza się do rejestracji 

dokumentów, automatycznego ich księgowania, sporządzania zestawień i 

sprawozdań. Przy użyciu programów komputerowych można łatwo i szybko 

sprawdzić wykonane operacje na wskazanym koncie w dowolnym okresie. 

Systematyczne wprowadzanie danych przez księgowego, umożliwia w każdej chwili 

wgląd w aktualny stan finansów szkoły. Uniwersalnym narzędziem na podstawie, 

którego można budować model budżetu szkoły jest arkusz kalkulacyjny. Ważne jest 

jednak, aby istniała możliwość pobierania danych z arkusza organizacyjnego szkoły 

do arkusza kalkulacyjnego celem zaplanowania kosztów. Zaletą używania 

programów komputerowych w księgowości jest możliwość śledzenia bieżącej 

realizacji budżetu w dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika konfiguracjach 
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oraz możliwość z wyprzedzeniem przewidywania konieczności przesunięć 

pomiędzy wydatkami i kosztami związanymi z funkcjonowaniem szkoły. 

 KADRY I PŁACE – jest to jeden lub dwa oddzielnie działające programy 

służące do gromadzenia danych dotyczących każdego pracownika oraz 

przygotowywania listy płac. Sprawy kadrowe i płacowe są ze sobą ściśle 

powiązane a wprowadzenie systemu informatycznego wpływa z korzyścią na 

organizację pracy administracji szkolnej ze względu na możliwość bardzo 

szybkiego dostępu do potrzebnych informacji. 

 

1.4 KOMPUTER W DYDAKTYCE 

 

 Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie 

informatycznym, w którym umiejętność szukania, gromadzenia i przetwarzania 

informacji pozwala na świadomy wybór własnej drogi rozwoju. Szkoła powinna 

stworzyć uczącym się w niej uczniom możliwość pełnego zapoznania się z 

podstawami zastosowania takich narzędzi jak komputer oraz Internet [6]. 

 W procesie dydaktycznym komputer spełnia funkcję aktywująco - motywacyjną, 

wyzwala twórcze myślenie, stanowi ważne narzędzie do przeprowadzania ćwiczeń 

i prac kontrolnych. Ma również wpływ na proces wychowawczy a w szczególnych 

przypadkach pełni rolę terapeutyczną. Celem nauczania wspomaganego przez 

komputer jest wspieranie tych działań, które pozwolą na twórcze myślenie, a co za 

tym idzie samodzielne wykorzystanie komputera w przyszłości. Każdy uczeń prócz 

biegłości w  obsługiwaniu się klawiaturą, myszą czy też innymi urządzeniami 

zewnętrznymi powinien mieć opanowaną umiejętność doboru właściwych programów 

informatyki do rozwiązywania określonych problemów. Powinien wraz z postępem 

technologicznym nabywać samodzielności przy pracy z nowymi programami [6]. 

 W większości szkół komputer wykorzystywany jest głównie na lekcjach 

informatyki, bardzo rzadko na zajęciach z innych przedmiotów. Wynika to ze słabego 

przygotowania nauczycieli do pracy z komputerem oraz z powodu braku sprzętu 

komputerowego w salach lekcyjnych. Jest to duża niedogodność, ponieważ obecnie 

wszystkie liczące się na rynku wydawnictwa edukacyjne oferują zarówno 

nauczycielom jak i uczniom materiały dydaktyczne w formie elektronicznej. Do 
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podręczników dołączana jest płyta CD z gotowymi tekstami, ilustracjami, 

prezentacjami, zadaniami testowymi, które mogą być wykorzystane przy realizacji 

poszczególnych tematów lekcyjnych. Nauczycielom oferuje się gotowe scenariusze 

lekcji z wykorzystaniem technologii informatycznej. Mimo tego, że zostały wdrożone 

takie projekty jak, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”, „Każda szkoła 

średnia z dostępem do Internetu”, „Biblioteka szkolna – szkolnym centrum informacji” 

to wciąż jeszcze wiele szkół nie może sobie pozwolić na realizację zadań 

edukacyjnych z wykorzystaniem komputera i technologii informatycznej ze względu 

na niewystarczające wyposażenie placówek oświatowych w odpowiedni sprzęt 

techniczny. 

 

 

Rozdział 2.  

INTERNET W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ  

  

 Internet jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa, która łączy instytucje 

rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa oraz wiele innych sieci i indywidualnych 

użytkowników [7].  

Początki Internetu sięgają końca lat 60 XX wieku. Amerykańska firma RAND 

Corporation prowadziła badania nad możliwościami dowodzenia i łączności 

w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto prace nad 

skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia 

jej części. Przyłączenie komputera do Internetu jest możliwe przy wykorzystaniu linii 

telefonicznej, transmisji poprzez sieci energetyczne, bezprzewodowe oraz telewizję 

kablową [7]. 

 

2.1 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INTERNET 

 We współczesnym społeczeństwie te instytucje sprawnie funkcjonują 

i podnoszą jakość swoich usług, które mają dostęp do aktualnych informacji. 

Internet jest narzędziem niezbędnym w zarządzaniu szkołą, ponieważ za jego 

pośrednictwem na bieżąco można wymieniać informację, szybko kontaktować się z 

otoczeniem, uzupełniać swoją wiedzę, ale również wykorzystywać usługi, jakie 
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oferuje do promocji szkoły i podnoszenia jej jakości. Do podstawowych usług 

Internetu zaliczyć można: 

� Serwis internetowy WWW 

� Transfer plików 

� Poczta elektroniczna 

� Grupy dyskusyjne 

� Komunikatory internetowe 

� Telekonferencje 

WORLD WIDE WEB jest to rozproszony system informacyjny oparty na zasadach 

hipertekstu często nazywany serwisem internetowym/WWW lub witryną 

internetową. Użytkownicy mogą tworzyć, redagować lub przeglądać informacje 

powiązane tematycznie i zgromadzone na różnych serwerach. Usługa WWW jest 

niezbędna w zarządzaniu każdą firmą w tym również szkołą, ponieważ umożliwia 

bieżącą obserwację stron internetowych różnych instytucji i organizacji kierujących, 

wspomagających oraz tworzących akty prawne, komunikaty i informacje dotyczące 

oświaty. Przytoczę adresy kilku istotnych dla funkcjonowania szkoły stron 

internetowych [7]. 

www.men.gov.pl - strona Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierająca aktualne 

ustawy, rozporządzenia i komunikaty przygotowane przez ministerstwo, a także 

informacje o programach i konkursach oświatowych. Na stronie znajdują się wykazy 

wszystkich programów nauczania, oraz wykaz dopuszczonych do użytku 

podręczników i książek pomocniczych. 

www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl są stronami internetowymi odpowiednio Sejmu 

i Senatu RP. Można na nich znaleźć uchwały, komunikaty, informacje, publikacje 

a także sprawozdania stenograficzne z posiedzeń parlamentu i jego komisji. 

Na stronie Senatu RP znajdują się sprawozdania z posiedzeń Komisja Nauki, 

Edukacji i Sportu zajmującej się między innymi organizacją i rozwojem badań 
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naukowych, systemem kształcenia i wychowania, doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i kadry naukowej, sprawami dzieci i młodzieży [8]. 

www.cke.edu.pl jest stroną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na niej znajdują się 

wszelkie informacje dotyczące przygotowania i przeprowadzania sprawdzianów po 

szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych oraz matur.  

www.egzaminy.scholaris.pl to strona, na której opublikowane są udostępnione 

przez okręgowe komisje egzaminacyjne wyniki szkół ze sprawdzianów i egzaminów 

gimnazjalnych. 

www.oke.jaworzno.pl jest stroną jednej z ośmiu Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych obejmująca swoim zasięgiem województwo śląskie. 

www.kuratorium.katowice.pl to strona Kuratorium Oświaty w Katowicach, na której 

zamieszczone są komunikaty oraz informacje dotyczące wydarzeń oświatowych 

regionu. 

Obecnie większość placówek oświatowych wykorzystuje strony WWW do 

prezentacji i promocji swojego wizerunku na zewnątrz, są one również najlepszym 

sposobem na sprzedaż własnej oferty [9]. Strony internetowe stwarzają możliwości 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim z rodzicami, dla których 

jest to ważne źródło informacji o ofercie szkoły, programach nauczania i 

osiągnięciach uczniów.  

 TRANSFER PLIKÓW umożliwia przesyłanie plików nie tylko tekstowych 

pomiędzy komputerami. W ten sposób rozprowadzane są przez firmy komputerowe 

najnowsze wersje oprogramowania. W przypadku szkoły są to głównie programy 

umożliwiające korzystanie z zasobów publikacji dotyczących oświaty i edukacji, a 

także wspomagające zarządzanie i organizację pracy szkoły [10]. 

 POCZTA ELEKTRONICZNA służy do przesyłania wiadomości tekstowych, 

obrazów i zdjęć. Działaniem jest zbliżona do tradycyjnej poczty, każdy użytkownik 

otrzymuje swój adres elektroniczny, na który wysyłana jest korespondencja. 

Różnica jest oczywiście w szybkości dostarczania przesyłki. Za pośrednictwem 

skrzynki pocztowej można wysyłać i przyjmować różnego rodzaju informacje, 

dokumenty i pisma urzędowe. Wygodą jest oszczędność czasu i eliminacja zjawiska 
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przekłamania informacji jak to ma miejsce przy zastosowaniu tradycyjnego obiegu 

danych. Szkoły mając dostęp do Internetu, mają swoje skrzynki pocztowe i tym 

samym uczestniczą w szybkim przesyłaniu różnorodnej informacji w wielu 

kierunkach [7]. 

 GRUPY DYSKUSYJNE to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej 

przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. 

Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających prowadzić 

rozmowę na określony temat wielu osobom. Inną formą dyskusji internetowej jest 

FORUM DYSKUSYJNE, w którym wymiana informacji i poglądów między osobami 

o podobnych zainteresowaniach dokonuje się przy użyciu przeglądarki internetowej. 

Rodzajem internetowej pogawędki jest również Czat (ang. Chat) popularny 

szczególnie wśród młodzieży [7]. 

 KOMUNIKATORY INTERNETOWE (Gadu-Gadu, Skype, Tlen) to programy 

komputerowe pozwalające na przesyłanie natychmiastowych komunikatów 

pomiędzy dwoma lub więcej komputerami. Od poczty elektronicznej różni się tym, 

że oprócz samej wiadomości, przesyłane są także informacje o obecności 

użytkowników, co zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej 

konwersacji [7]. 

 TELEKONFERENCJA jest to usługa, która daje możliwość prowadzenia 

konwersacji nawet przez kilkudziesięciu rozmówców w jednym czasie. Mają oni do 

dyspozycji kilka różnych narzędzi takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, 

komórkowe, jak i różnego rodzaju połączeń telekomunikacyjnych, w tym: połączeń 

radiowych, wizyjnych i poprzez sieci komputerowe [7]. 

2.2  PLATFORMA EDUKACYJNA 

 Platforma Edukacyjna jest to system do obsługi procesów edukacyjnych 

opracowany przez firmę SILVERMEDIA. Ma on na celu scalić rozproszone 

oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz uporządkować i koordynować wszystkie działania, w których 

podmiotem jest uczeń. Zastosowanie takiego rozwiązania gwarantuje jednolitą 

strukturę i spójność gromadzonych oraz przetwarzanych danych a także stanowi 
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źródło raportów, statystyk i analiz dostępnych on – line. Jest to rozwiązanie 

praktycznie bezinwestycyjne dla swoich użytkowników, wymaga posiadania 

komputera i dostępu do Internetu, co w obecnych czasach jest już raczej 

standardem [11]. 

 Platforma Edukacyjna jest skonstruowana jako aplikacja webowa. Oznacza 

to, że dysponujemy centralną bazą danych, a wszystkie potrzebne informacje są na 

bieżąco wprowadzane przez użytkowników z wykorzystaniem przeglądarki 

internetowej Mozilla Firefox. Strukturę systemu tworzą dwie bazy danych: Baza 

danych o placówkach oraz Baza danych o uczniach. Do nich mogą być w dowolny 

sposób dołączane kolejne moduły [11]. 

Przykładowe moduły Platformy Edukacyjnej: 

 

  

  

Funkcje modułów Platformy Edukacyjnej [11]:  

System Zarządzania Uczniem - UNIVERSO  

� gromadzenie wiedzy o procesach edukacyjnych realizowanych 

w placówkach  

� gromadzenie i analiza informacji dotyczących uczniów  

� śledzenie ścieżki edukacyjnej ucznia  

� generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

   Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO  

� internetowa rejestracja kandydatów  
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� automatyczne przydzielanie kandydatów do oddziałów 

przedszkolnych  

� generowanie zestawień informujących o wynikach przydziału  

� informacja on-line o stanie wolnych miejsc w przedszkolach  

� generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

    Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - OMIKRON  

� współpraca on-line pomiędzy gimnazjami a szkołami 

ponadgimnazjalnymi w zakresie rekrutacji  

� internetowa rejestracja kandydatów  

� automatyczne przydzielanie kandydatów do oddziałów szkolnych  

� generowanie zestawień informujących o wynikach przydziału  

� informacja on-line o stanie wolnych miejsc w oddziałach  

� prowadzenie przez organ prowadzący parametrycznych symulacji 

rekrutacji  

� generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

    System Zarządzania Stypendiami - DIVIDO  

� internetowa akwizycja wniosków stypendialnych realizowana na 

poziomie poszczególnych placówek  

� automatyczna weryfikacja poprawności wniosków  

� prowadzenie przez organ prowadzący parametrycznych symulacji 

przydzielania kwot stypendiów  

� automatyczna generacja decyzji o przyznaniu lub odmowie 

stypendium  

� generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

� generacja zapotrzebowań bankowych obejmująca rozkład nominałów 

banknotów i bilonu w obrębie każdego przyznanego wniosku  
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   Analiza Obowiązku Kształcenia - VERYFICO  

� akwizycja danych dotyczących realizacji obowiązku nauki z poziomu 

placówek  

� centralne przetwarzanie danych z uwzględnieniem parametrów 

wprowadzanych przez organ prowadzący  

� współpraca z systemami ewidencji ludności, wykorzystywanymi 

przez UMK 

�  generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

  Generacja raportów i Katalog Jednostek Oświatowych - ARCHIVO  

� akwizycja danych dotyczących infrastruktury placówek objętych 

nadzorem przez organ prowadzący  

� generacja raportów i statystyk dla organu prowadzącego  

� on-linowa aktualizacja danych realizowana z poziomu placówek lub 

organu prowadzącego  

�  statystyk dla organu prowadzącego [11]. 

 Aby zapewnić bezpieczeństwo nagromadzonych danych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, każdy z użytkowników otrzymuje certyfikat oraz 

hasło dostępu do poszczególnych modułów systemu, przy czym ścieżki dostępu 

dla użytkowników nie są jednakowe. Każdy nauczyciel posiada możliwość wglądu 

do informacji o uczniach, których uczy, natomiast tylko nauczyciele – wychowawcy 

mogą zarządzać i edytować danymi uczniów swojej klasy. Większe uprawnienia 

posiadają dyrektorzy szkół, mianowicie wgląd i edycję danych wszystkich uczniów 

szkoły, możliwość generowania raportów i statystyk dla organu prowadzącego. 

Oczywiście jednostki samorządu terytorialnego mają najszerszy dostęp do 

modułów Platformy Edukacyjnej i do zawartych tam informacji.  

 Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem słownika przedmiotów. Po ich 

zakończeniu uruchomiona zostanie możliwość dodawania ocen do systemu 

Platformy Edukacyjnej. 
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2.3  NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

  

 Elektroniczny system rekrutacji jest kolejnym udogodnieniem możliwym dzięki 

Internetowi. Nabór elektroniczny ułatwia uczniom i ich rodzicom wybór odpowiedniej 

szkoły ponadgimnazjalnej. Na stronie internetowej www.e – omikron.pl, tak jest 

w przypadku miasta Zabrze, znajdują się informacje o szkołach i oddziałach, które 

będą utworzone w danym roku objętym naborem. Po zapoznaniu się z ofertą szkół 

średnich kandydat może samodzielnie wprowadzić do systemu swoje dane 

osobowe i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

przesłać je za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego, do co najwyżej trzech szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Szkoły średnie określają warunki i kryteria punktowe przyjmowania do 

poszczególnych oddziałów, natomiast regulamin rekrutacji ściśle precyzuje ilość i 

kategorie punktów, które może uzyskać kandydat za poszczególne osiągnięcia. 

Przykładowo w roku szkolnym 2008/2009 kandydat do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej, może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:  

� 100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin 

przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów 

uzyskanych przez kandydata jest równa licznie punktów zawartych na 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) [12]. 

� 100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech 

zajęć edukacyjnych wskazanych przez komisję rekrutacyjną danej szkoły 

oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum [12]. 

  Ściśle określone kryteria punktowania pozwalają kandydatowi realnie określić 

szanse przyjęcia do danej szkoły, a dzięki elektronicznemu przepływowi informacji 

uniknąć manipulowania i nacisku na dyrektorów najbardziej obleganych liceów. 

Elektroniczny sposób rekrutacji niesie korzyści dla dyrektorów gimnazjów, ponieważ 

otrzymują oni informację zwrotną dotyczącą losów absolwentów ich szkół oraz dla 
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dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ widzą ilu mają kandydatów i czy 

utworzyć dodatkowy oddział.  

  Po upływie terminu naboru, listy uczniów przyjętych do poszczególnych 

oddziałów znajdują się na stronie internetowej www.e-omikron.pl. Zamieszczone są 

tam również informacje o wolnych miejscach i o terminie dodatkowego naboru. 

Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do niej 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.  

  System elektronicznego wspomagania naboru upraszcza procedurę 

rekrutacji, ujednolica zasady przyjmowania do szkół, eliminuje błędy i pomyłki 

dokonując kalkulacji punktów, a przede wszystkim ułatwia „życie” uczniom, 

rodzicom i urzędnikom.  

 

 Na podstawie przedstawionej pracy można wyciągnąć wnioski, że technologia 

informatyczna wpływa na sprawne zarządzanie szkołą, wspomaga ten proces i 

podnosi jakość pracy placówki, ponieważ: 

� Tworzona oferta dla oświaty szerokiego panelu programów ułatwia pracę 

dyrektora, sekretariatu i administracji szkoły. 

� Większy dostęp i łatwość obsługi programów komputerowych wpływa na 

możliwość wykorzystania ich w pracy nauczyciela. 

� Wprowadzony system Platformy Edukacyjnej ułatwia proces przepływu 

informacji o uczniach i szkołach między daną placówką a organem 

prowadzącym szkołę, czy też organem pełniącym nadzór pedagogiczny, 

� Moduł elektronicznego naboru usprawnia przebieg rekrutacji, ale również 

dostarcza informacji zwrotnej o karierze edukacyjnej absolwentów, co 

pozwala sprawnie planować i organizować proces dydaktyczny. 

� Tworzone przez szkoły strony internetowe promują wizerunek placówki i 

jednocześnie są źródłem informacji o swojej ofercie edukacyjnej dla uczniów i 

rodziców. 

Kaczmarczyk Ewa 
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ANKIETA  
 

„Komputer i Internet w procesie kształcenia i zarz ądzania szkoł ą” 
 
Płeć:  K    M      
 

Szkoła (miejsce pracy):............................................................................................................ 
 

Nauczany przedmiot………………………………………………………………………………… 
(proszę wypisać wszystkie) 

 

Staż pracy:…………………………………………………………………………………………… 
 

Stopień awansu zawodowego:     nauczyciel stażysta         nauczyciel kontraktowy  

               nauczyciel mianowany    nauczyciel dyplomowany 
 

 

1 Czy posiada Pan/Pani komputer w domu?       Tak   Nie 
 

2 Czy posiada Pan/Pani dostęp do Internetu w domu?     Tak   Nie 
 

3 Czy ukończył/a Pan/Pani kurs komputerowy?    Tak   Nie 
 

4 Czy potrafi Pan/Pani obsługiwać komputer?     Tak   Nie 
 

5 Czy potrafi Pan/Pani korzystać z Internetu?    Tak   Nie 
 

6 Z jakich programów komputerowych korzysta Pan/Pani w domu?  
(Proszę zaznaczyć odpowiednią grupę i podkreślić nazwę programu lub dopisać, jeżeli takiego nie 
wymieniono) 
 

 przeglądarka internetowa: Mozilla, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 
 

 edytor tekstu: Microsoft Word, OpenOffice Writer, WordPerfect, Notatnik  
 

 arkusz kalkulacyjny: Microsoft Excel, OpenOffice Calc 
 

 programy do tworzenia prezentacji: Microsoft PowerPoint OpenOffice Impress 
 

 program graficzny: Paint, CorelDraw, Adobe FreeHand, Adobe Illustrator 
 

 program do tworzenia stron WWW………………………………………………………………… 
 

 inne (jakie?)………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

7 Czy korzysta Pan/Pani z komputera przygotowując się do pracy?     Tak     Nie 
 

8 Czy korzysta Pan/Pani z Internetu przygotowując się do pracy?      Tak      Nie 
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9 Z jakich programów komputerowych korzysta Pan/Pani przygotowując się do pracy?  

Proszę ocenić stopień umiejętności obsługi tych programów  

w skali od 1(słabo) do 5 (bardzo dobrze). 

 

 przeglądarka internetowa:     1  2  3  4  5  

 edytor tekstu:      1  2  3  4  5  

 arkusz kalkulacyjny:      1  2  3  4  5  

 programy do tworzenia prezentacji:   1  2  3  4  5  

 program graficzny:      1  2  3  4  5  

 inne (jakie?)……………………………….  1  2  3  4  5  
 inne (jakie?)……………………………….  1  2  3  4  5  

 
10 Z jakich stron internetowych korzysta Pan/Pani przygotowując się do pracy? 
    Na przykład strony wydawnictw lub inne proszę podać nazwy. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

11 Czy wykorzystuje Pan/Pani Internet do kontaktu z:  
  dyrektorem 

  innymi nauczycielami 

  rodzicami uczniów 

  uczniami 
 

12 Czy w Pana/Pani szkole nauczyciel ma dostęp do:  
komputera  Tak   Nie 

Internetu  Tak   Nie 

drukarki  Tak   Nie 

rzutnika   Tak   Nie 
 

13 Czy w Pana/Pani pracowni jest:       komputer  Tak   Nie 

     Internet  Tak   Nie 
 

14 Czy korzysta Pan/Pani w czasie swoich lekcji z komputera?  
 

    Tak  (proszę podać w jaki sposób)…………………………………………………… 
            
…………………………………………………………………………………………………………………… 
      
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                   Nie  (proszę podać, w jaki sposób mógłby Pan/Pani korzystać)…………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………………… 
      
15 Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani zwiększyć swoje umiejętności obsługi komputera? 

   Tak    Nie 
 
 

16 Obsługę jakich programów chciałby/chciałaby Pan/Pani doskonalić? Proszę wypisać. 
 …………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

17 Pana/Pani zdaniem dostęp nauczycieli, do jakich urządzeń technicznych  
 zwiększyłby jakość pracy szkoły?   
   

    komputer    Tak   Nie 

   Internet    Tak   Nie 

   drukarka    Tak   Nie 

   rzutnik     Tak   Nie 

     inne (jakie?)……………  Tak   Nie 

    inne (jakie?)……………  Tak   Nie 
 
 

18 Kontakty drogą internetową, z którą grupą osób należy zwiększyć Pana/Pani zdaniem, 
aby usprawnić zarządzanie szkołą i podnieść jakość pracy szkoły? 

 

  z dyrektorem/dyrekcją 

  z nauczycielami 

  z rodzicami 

   z uczniami 
 

19 Czy Pana/Pani zdaniem wdrożenie Platformy Edukacyjnej usprawni proces  
zarządzania szkołą? 
 

  Tak    Nie 
 

Proszę uzasadnić…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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20 Jakie są Pana/Pani zdaniem korzyści wdrożenia elektronicznego naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych? 
 

Proszę uzasadnić…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

21 Jakie inne możliwości wykorzystania technologii informatycznej Pana/Pani zdaniem  
usprawniłyby zarządzanie szkołą i podniosłyby jakość pracy szkoły? 
 

Proszę uzasadnić…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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