
Odwrócone wdrożenie systemów 
informatycznych wspierających 
edukację i zarządzanie oświatą 



Czy wdrożenie technologii jest celem 
samym w sobie?  

Technologia w 
edukacji powinna 
wspierać proces 
uczenie się oraz 

nauczanie. 



Cel wdrożenia technologii 

• Poprawa komunikacji? 

• Zwiększenie użycia TIK w szkołach? 

• Usprawnienie procesu zarządzania 
przepływem informacji? 

• Wdrożenie technologii jako cel sam 
w sobie?  

• „… bo wypada się wykazać bo inni 
to robią”? 



Definiowanie celów „na nowo” 

• Odbiurokratyzowanie oświaty i szkoły. 

• Podniesienie jakości kształcenia. 

• Walka z obniżającą się frekwencją. 

• Zmniejszanie barier komunikacyjnych na linii Nauczyciel – Uczeń/Rodzic. 

• Sprawny przepływ informacji służący działaniom prewencyjnym i 
profilaktyce. 

• Zadowolenie lokalnego społeczeństwa, które dostrzega pozytywne 
zmiany w szkołach (rodzice, uczniowie, nauczyciele). 



e-Dziennik  
Zintegrowany System Edukacyjny 

• 2700 szkół pracujących na e-Dzienniku. 

• 1070 szkół prowadzących dokumentację przebiegu nauczania 

wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą e-Dziennika. 

• Ponad 6 tysięcy Dyrektorów szkół. 

• Blisko 1 milion Uczniów. 

• Blisko 1 milion Rodziców. 

• Łącznie ponad 2 miliony Użytkowników. 

  

 Dane na dzień: 11-06-2014 r., źródło: e-Dziennik Librus. 

 



21 mln odwiedzin miesięcznie 

Wdrożenia centralne: 
• Słupsk 
• Sopot 
• Kluczbork 
• Radom  

Źródło: Google Analytics 



Rok szkolny 2013/2014 

Rok szkolny 2012/2013 



Dostęp z dowolnej  
przeglądarki internetowej 



Dostęp z dowolnej platformy 
mobilnej 



4  kanały dostępu 



e-Dziennik – więcej niż „oceny 
 i frekwencja”  



Dokumentacja połączona z dydaktyką 

W pilotażu Aktywnych 
Rozkładów Materiału 
Nauczania biorą udział: 

• WSiP 

• ZamKor 

• WSzPWN 

• LektorKlett 

• Pearson 



Chmura prywatna czy outsourcing 
centrum danych? 

• Gwarancja SLA oraz doświadczenie w administrowaniu 
systemami pracującymi pod ogromnym obciążeniem. 

• Doświadczenie i środki na walkę z próbami włamań do 
systemów, próbami destabilizacji ich pracy (DDoS) oraz stała 
współpraca z policją. 

• Pomoc techniczna dla 
Użytkownika. 

• Aktualizacje (w godzinach     
 nocnych podczas weekendów) 
 oraz dyspozycyjność 24/7/365. 



Systemy dedykowane  
czy komercyjne produkty? 

• Rozwój komercyjnych usług lokalnych oraz pojawianie się na 
polskim rynku produktów międzynarodowych. 

• Dostosowanie systemu do projektów rządowych oraz 
dynamicznie zmieniającego się prawa oświatowego. 

• Czas wdrożenia projektu w mieście – czas życia projektu 
informatycznego.  

• Nowe systemy informatyczne oraz aplikacje mobilne (natywne).  



• Czy tworzenie autorskiego systemu dla 
jednego miasta jest opłacalne? 

• Czy miasto rezerwuje środku na rozwój 
systemów IT?  

• Czy Państwa eksperci dziedzinowi są w 
stanie rozwijać system  
w Państwa mieście, aby był 
porównywalny z rozwiązaniami  
w formie usługi? 

• Czy warto godzić się na jakościowy 
kompromis jeżeli istnieje dobra i 
sprawdzona alternatywa? 



Duże projekty miejskie 

• Czy nie decydujemy się na zbyt dużą liczbę składowych systemu? 

• Czy nie postrzegamy używania technologii jako cel sam w sobie? 

• Czy dobrze planujemy program szkoleń? 

• Czy posiadamy wystarczające zaplecze technologiczne? 

• Czy dobrze rozpoznaliśmy 
 różnorodność placówek 
 oświatowych? 



Czy wdrożenie kończy się  
na protokole odbioru?  



Różne koncepcje 

• Standard wymiany danych XML z dostępnych systemów dziedzinowych. 

• Dedykowana szyna danych. 

• Budowanie systemów gromadzenia danych, np. hurtownie danych, portale 

miejskie, z których szkoły mogą korzystać. 

• API pozwalające na łączenie usług miejskich  

z komercyjnymi. 

• SSO – Single Sign On. 

• Rozdzielenie systemów zarządzania oświatą od systemów uczniowskich. 

• Łącznie usług z aktualnie istniejącymi rozwiązaniami. 

• Łącznie usług z projektami rządowymi. 

• Rozpoznanie rynku oraz dialog technologiczny. 



Arkusz 

organizacyjny 

e-Dziennik 

e-Sekretariat 
e-Learning 

e-Świadectwa 

Plan Lekcji 

e-Podręcznik 

Arkusz 

Organizacyjny 

Finanse, 

księgowość 
Kadry, płace e-Rekrutacja … J

S
T

 

P
la

c
ó

w
k
i 
o
ś
w

ia
to

w
e
 

e-Dydaktyka 
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Dobre praktyki 

• Najpierw zdefiniujmy cel.  

• Zróbmy rozpoznanie rynku. 

• Przeanalizujmy potrzeby Użytkowników 
(funkcjonalne i niefunkcjonalne). 

• Zbadajmy wyposażenie placówek szkolnych. 

• Planujmy długofalowo. 

• Zacznijmy od infrastruktury – szkoła sama 
wybierze, co chce wykorzystywać.  

• Dostarczajmy Użytkownikom to, czego 
oczekują – zasługują na to. 



Jak długo systemy uczniowskie będą 
dodatkiem do systemów zarządzania 

oświatą, tak długo będziemy mieli 
problem z używalnością tych systemów. 


