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 Portal daje możliwość uzyskania  informacji o stanie edukacji w całej  gmi-

nie lub powiecie. W jednym miejscu zgromadzone są m.in.: dane statystyczne  

o edukacji, uczniach i nauczycielach. Aktualne informacje z zakresu prawa oświa-

towego, różnego rodzaju raporty obejmujące niemal wszystkie aspekty działania 

jednostek edukacyjnych.  

 Dzięki nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym przy 

projektowaniu i tworzeniu systemu, możliwy jest do niego swobodny dostęp za 

pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo 

sposób prezentowania zawartych w portalu informacji powoduje, że nawet po-

czątkujący użytkownik komputera potrafi skorzystać z jego możliwości bez kosz-

townych szkoleń. 

 Portal podzielony jest na dwie części: publiczną - dostęp-

ną dla wszystkich oraz część niepubliczną, wymagającą uwierzy-

telnienia poprzez podanie loginu i hasła. 

PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ 
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Portal spełnia funkcjonalnie rolę informacyjną, komunikacyjną oraz 
integrującą poprzez posiadanie następujących  funkcji: 
 

możliwość prostego dotarcia do wszystkich modułów wchodzących w 

skład systemu oświatowego; 

 

rejestr placówek oświatowych – zawiera spis informacji o wszystkich 

jednostkach oświatowych podległych gminie, który będzie publicznie 

udostępniany;  

 

kreator treści internetowych – pozwala na tworzenie/redagowanie tre-

ści na stronach internetowych serwisu przez osoby nie posiadające 

specjalistycznego przygotowania w zakresie tworzenia witryn interne-

towych (nie wymaga znajomości języka HTML);  

 

system zarządzania uprawnieniami – umożliwia definiowanie użyt-

kowników systemu i nadawanie im odpowiednich uprawnień do po-

szczególnych części serwisu i aplikacji; pozwala  na kontrolę procesu 

zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu do poszczegól-

nych części serwisu oraz specjalistycznych aplikacji,  

 

komunikator oświatowy –  umożliwia  przekazywanie informacji i ko-

munikatów między organem prowadzącym a pracownikami oświaty, 

wspiera nadzór nad realizacją zadań oświatowych; daje możliwość 

administrowania nim wraz z odczytywaniem komunikatów, 

www.zetorzeszow.pl
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 Aplikacja  umożliwia wygodne i zgodne z obowiązującym prawem doku-

mentowanie przebiegu nauki uczniów w dowolnej szkole lub zespole szkół. Roz-

wiązania zawarte w  programie  mają  na celu wsparcie codziennej pracy dyrekto-

ra i nauczycieli.  

 Planując moduł dziennika, próbowaliśmy postawić się w roli nauczyciela  

i dyrektora, by stworzyć takie narzędzie, które ułatwi im wykonywanie codzien-

nych obowiązków. Chcieliśmy również, by program okazał się wsparciem dla 

uczniów oraz pożytecznym rozwiązaniem dla rodziców. 

 Moduł zastępuje w pełni tradycyjny dziennik papierowy, dając do dyspozy-

cji całą gamę narzędzi ułatwiających i przyspieszających pracę dyrektora i nau-

czyciela. 

 Dziennik elektroniczny to również bardzo pomocne narzę-

dzie dla rodziców, którzy na bieżąco śledzą osiągnięcia swojego 

dziecka, w szybki sposób mogą się skontaktować z nauczycielem 

i  wcześniej zareagować w razie problemów. 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

www.zetorzeszow.pl



Perfektus System 
Systemy przyjazne ludziom 

Moduły systemu: 
 

Administracja 
 
Dziennik elektroniczny  to przyjazny system do sprawnego zarządzania 
szkołą. Znacznie ułatwia pracę nauczycieli oraz dyrektorów. Nasz system 
to przede wszystkim ogromna pomoc w gromadzeniu informacji oraz or-
ganizacji pracy dyrekcji i nauczycieli. Ułatwia on tworzenie planów zajęć, 
przydzielanie nauczycieli do danych klas, pozwala na szybkie obliczanie 
średnich ocen zarówno poszczególnych uczniów jak i całych grup osób, 
daje możliwość drukowania świadectw oraz arkuszy ocen. Program w pro-
sty sposób przygotuje też statystyki dotyczące obecności, nieobecności 
czy spóźnień uczniów. Pomocny jest w organizowaniu wywiadówek i in-
nych spotkań z rodzicami. Za jego pomocą można wysłać rodzicom infor-
mację o terminie spotkania, wydrukować zestawienia ocen czy formularze 
usprawiedliwień nieobecności. 
 

Dydaktyka 
 
Moduł stworzony z myślą o nauczycielach. Ma on za zadanie ułatwić pra-
cę nauczyciela poprzez zautomatyzowanie pewnych stałych procesów 
powtarzanych na lekcji. Program umożliwia w prosty i szybki sposób uzu-
pełnić temat lekcji, sprawdzić frekwencję czy oceny. Umożliwia też wyko-
rzystanie nowoczesnych metod nauki w procesie dydaktycznym. Dzięki 
niemu łatwo wykorzystamy nowoczesny sprzęt multimedialny taki jak: ta-
blica interaktywna, czy projektory. Nauczyciel może w każdej chwili sko-
rzystać z bazy gotowych materiałów, profesjonalnie przygotowanych, w 
celu urozmaicenia lekcji. 
 

Rodzic 
 
Pozwala na bieżąco śledzić postępy w nauce ucznia. Umożliwia dokładny 
wgląd we wszystkie nieobecności, spóźnienia oraz najczęściej opuszcza-
ne zajęcia przez ucznia. Dodatkowo przedstawia te dane w postaci po-
mocnych zestawień. W prosty sposób daje możliwość kontaktu z nauczy-
cielem i reagowanie na bieżąco na problemy w szkole. 

 
E-learning 
 

Nauczanie na odległość stanowi idealne uzupełnienie portalu. Moduł ofe-
ruje narzędzie, dzięki któremu nauczyciele mogą przygotowywać swoje 
materiały i zamieszczać je w formie multimedialnej na serwerze. Ucznio-
wie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w 
szkole, w każdej chwili mogą skorzystać z bazy materiałów e-
learningowych i uzupełnić straconą wiedzę.  

www.zetorzeszow.pl
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 Aplikacja służyć do wspomagania obsługi procesu rekrutacji kandydatów 

do wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli jak również  wspomaga gminę oraz 

jednostki uczestniczące w naborze w obszarze wymiany informacji o kandyda-

tach. Usprawnia przekazywanie informacji kandydatom i rodzicom w zakresie 

oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, wymagań, wyników rekrutacji, wolnych 

miejsc.  

 Moduł, umożliwia również generowanie niezbędnych raportów i zestawień 

na podstawie zebranych danych. 

 Współpracuje w pełni z dziennikiem elektronicznym, który pobiera auto-

matycznie odpowiednie dane, na podstawie których generuje listy pierwszych 

klas. 

NABÓR 

www.zetorzeszow.pl
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Program  posiadało następujące funkcjonalności:  
 

gromadzenie danych o ofercie edukacyjnej poszczególnych jedno-

stek 

zapobieganie zjawisku blokowania wielu miejsc przez jednego kan-

dydata  

usprawnianie i  przekazywanie informacji kandydatom i rodzicom w 

zakresie oferty edukacyjnej. 

gromadzenie danych o kandydatach, obejmujące ich dane osobowe  

definiowanie stosowanych zasad i kryteriów naboru (definiowane ści-

śle przez każdą  szkołę indywidualnie) 

informowanie o wynikach  rekrutacji ( uczeń i rodzic mają możliwość 

przez platformę zapoznać się w wynikami rekrutacji) 

informowanie o wolnych miejscach (  system informuję użytkownika 

ucznia – rodzica o ilości wolnych miejsc w poszczególnych placówka 

szkolnych ) 

symulacje  przydziału kandydatów i możliwość wprowadzania korekt 

do planu naboru; generowania list zakwalifikowanych do poszczegól-

nych oddziałów;  

gromadzenie informacji o potwierdzeniach woli uczęszczania do od-

działów;  

obsługiwanie  rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.  

www.zetorzeszow.pl
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 Portal zawiera ujednolicone teksty aktów prawnych publikowanych  

w Monitorze Polskim i Dziennikach Ustaw, a także obowiązujące akty prawne (w 

tym zarządzenia, decyzje i okólniki) publikowane w Dzienniku Urzędowym Mini-

stra Edukacji Narodowej, Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, Dzienniku Urzędo-

wym Ministra Finansów – z zakresu oświaty. 

 Portal zawiera również wybrane akty prawne przydatne w praktyce oświa-

towej, takie jak: kodeks cywilny, kodeks rodzinny, kodeks postępowania admini-

stracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy: o finansach publicznych,  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunko-

wości, o podatku od towarów i usług, o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji itp.  

PORTAL INFORMACJI PRAWNEJ 
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Program  posiadało następujące funkcjonalności:  
 

gromadzenie danych o ofercie edukacyjnej poszczególnych jedno-

stek 

zapobieganie zjawisku blokowania wielu miejsc przez jednego kan-

dydata  

usprawnianie i  przekazywanie informacji kandydatom i rodzicom w 

zakresie oferty edukacyjnej. 

gromadzenie danych o kandydatach, obejmujące ich dane osobowe  

definiowanie stosowanych zasad i kryteriów naboru (definiowane ści-

śle przez każdą  szkołę indywidualnie) 

informowanie o wynikach  rekrutacji ( uczeń i rodzic mają możliwość 

przez platformę zapoznać się w wynikami rekrutacji) 

informowanie o wolnych miejscach (  system informuję użytkownika 

ucznia – rodzica o ilości wolnych miejsc w poszczególnych placówka 

szkolnych ) 

symulacje  przydziału kandydatów i możliwość wprowadzania korekt 

do planu naboru; generowania list zakwalifikowanych do poszczegól-

nych oddziałów;  

gromadzenie informacji o potwierdzeniach woli uczęszczania do od-

działów;  

obsługiwanie  rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.  
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 Multikatalog biblioteczny to moduł, który  pozwala na integracje w jedną 

całość katalogów bibliotek w całej gminie. Podstawową funkcją systemu jest cen-

tralny mechanizm wyszukiwania informacji o zbiorach wszystkich bibliotek, który:  

 

pozwala przeszukiwać wszystkie katalogi objęte systemem z jednego miej-

sca, w jednolity sposób;  

prezentuje zbiorczą informację o lokalizacji i dostępności wszystkich eg-

zemplarzy skatalogowanych w systemie i daje możliwość zdalnej rezerwacji 

wybranej książki;  

po zalogowaniu się do systemu czytelnik (w zależności od posiadanych 

uprawnień) będzie miał możliwość korzystania ze zbiorów poszczególnych 

bibliotek.  

MULTIKATALOG BIBLIOTECZNY 
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Ponadto system  umożliwia: 
  
wygodne przeglądanie katalogów z każdego komputera, który jest 

podłączony do Internetu;  

wyszukiwanie pozycji w różnych bibliotekach bez konieczności prze-

mieszczania się między ich budynkami;  

automatyczne sprawdzenie dostępności danej pozycji we wskazanej 

bibliotece;  

możliwość  rezerwacji wybranej pozycji na konkretny dzień; 

powiadamianie o dostępności wybranej pozycji; 

prosta komunikacja z wybraną biblioteką; 

możliwość przedłużenia wypożyczenia książki; 

podgląd stanu konta – bieżący dostęp do informacji o pozycjach za-

mówionych, wypożyczonych i przetrzymywanych.  

www.zetorzeszow.pl
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  Platforma stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki które-

mu szkoła może efektywnie wspierać naukę i nauczanie. Umieszczone na 

platformie narzędzia wspomagają szkoły m.in.: przy organizacji, administro-

waniu i pracy pedagogicznej. Narzędzia te są pomocne zarówno podczas 

prowadzenia samej lekcji, jak i przy jej przygotowywaniu i późniejszej analizie, 

a także do dokumentowania wyników uczniów, jak i do komunikowania się  

z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami.  

  Platforma  zapewnia użytkownikowi każdej szkoły zarówno nauczycielowi, 

jak i uczniowi dostęp w dowolnym miejscu i czasie do rozbudowanej bazy 

multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki różnych przedmiotów. Za-

soby mogą  być pogrupowane w odpowiednie kategorie ułatwiające ich prze-

glądanie, a dostęp do nich możliwy przez zaawansowane narzędzia wyszuki-

wania.  

PLATFORMA EDUKACYJNA 
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Uprawnienia nauczyciele: 
zamieszczanie materiałów do lekcji lub samodzielne tworzyenie, ak-
tualizowanie i wykorzystywanie,  
tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych ćwiczeń, ścieżek eduka-
cyjnych i testów,  
utrzymywanie kontaktu z uczniami i innymi nauczycielami podczas 
lekcji i poza nią.  

 
Uprawnienia ucznia:  

uczenie się w dowolnym miejscu i czasie,  
posiadanie ułatwionego dostępu do materiałów z lekcji,  
oddawanie prac domowych terminowo, otrzymywanie ocen i wgląd 
do poprawionej wersji,  
komunikowanie się z uczniami i nauczycielami.  

 
Uprawnienia szkoły:  

lepsze  jednoczenie rodziców ze szkołą i wspomaganie wymiany in-
formacji,  
łatwiejsza komunikacja z innymi placówkami w celu organizacji 
wspólnych przedsięwzięć.  

 
Uprawnienia rodzica:  

dostęp, poprzez login dla rodziców, do informacji o swoim dziecku,  
komunikacja z nauczycielami oraz z pracownikami administracji 
szkolnej. 

 
 
Kategorie zasobów na platformie:  

gotowe lekcje prezentacyjne dla nauczycieli,  
lekcje do pracy własnej dla uczniów,  
prezentacje, symulacje, animacje, filmy, interaktywne ćwiczenia, 
zdjęcia, mapy realizujące zagadnienia podstawy programowej na 
każdym z etapów kształcenia.  
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