
„Gdańska Platforma Edukacyjna”

wczoraj- dzisiaj- jutro



GPE to system edukacyjny, oparty o zintegrowane i interaktywne elektroniczne usługi edukacyjne oraz niezbędną 

infrastrukturę:

• Portal GPE (MS Office 365 wraz z MS Office Exchange i MS Lync).

• Platforma Oświatowa (aplikacje kadrowo-płacowe, do budżetowania, finansowo-księgowe, arkusze 

organizacyjne, rekrutacja, dziennik elektroniczny).

• Platforma Edukacyjna (Biblioteka Zasobów Edukacyjnych, Edytor Treści Edukacyjnych, Wirtualna Szkoła).

• Dostarczenie infrastruktury (serwery, przyłącza).

• Dostarczenie zestawów multimedialnych (191 tablic interaktywnych, 191 projektorów multimedialnych, 191 

kompletów głośników, 573 komputerów przenośnych).

Projektem objętych zostało 186 palcówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Gdańsk. W ramach projektu 

zakupiony został sprzęt za ponad pięć i pół miliona złotych (5 636 598 zł). Dostarczeniem systemu zajmowało się 

łącznie 6 firm z 5 miast w Polsce. 

Czym jest Gdańska Platforma Edukacyjna?



• 65 tys. uczniów

• 100 tys. rodziców/opiekunów

• 7 443 nauczycieli

• 3 458 pracowników administracyjnych

• 183 placówki oświatowe

Beneficjenci projektu



Gdańska Platforma Edukacyjna

Portal Edukacyjny



Gdańska Platforma Edukacyjna – Portal Edukacyjny

Aplikacje wchodzące w skład 

Platformy Edukacyjnej to m.in.:

• Biblioteka Zasobów Edukacyjnych 

(BZE), zawierająca ponad 10 tys. 

multimedialnych zasobów  

edukacyjnych,

• Edytor Treści Edukacyjnych (ETE), 

pozwalający na tworzenie 

interaktywnych treści edukacyjnych,

• Wirtualna Szkoła (WS), pozwalająca 

na pracę w trybie zdalnego nauczania 

– system zintegrowany z dziennikiem 

elektronicznym UONET,

• Office 365 – profesjonalny pakiet 

biurowy i moduł komunikacyjny.



Biblioteka zasobów edukacyjnych zawiera ponad 10 tysięcy multimedialnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych tj.: lekcje, pokazy 

slajdów, animacje, symulacje itp.

Biblioteka Zasobów Edukacyjnych



Udostępnione zasoby pozwalają na realizację obowiązującej podstawy programowej  kształcenia ogólnego w zakresie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.

Biblioteka Zasobów Edukacyjnych



BZE posiada 

narzędzia 

ułatwiające 

tworzenie 

prezentacji.

Biblioteka Zasobów Edukacyjnych (BZE) – nowoczesne prezentacje

2. Wybierz zasoby

3. Dodaj do prezentacji

1. Wybierz przedmiot

4. Zapisz prezentację



Nauczyciele posiadają:

 multimedialne, interaktywne zasoby pozwalające na realizację 
obowiązującej podstawy programowej  kształcenia ogólnego w 
zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej,

 zasoby pozwalające na uzupełnienie treści edukacyjnych 
dowolnego podręcznika przedmiotowego, dzięki zastosowaniu 
granularyzacji treści,

 intuicyjną wyszukiwarkę zasobów,

 narzędzia pozwalające na łatwe i szybkie przygotowanie 
multimedialnych prezentacji,

 zasoby do wykorzystania na tablicy interaktywnej,

 zasoby, aktywizujące uczniów do samodzielnej pracy na lekcjach 
oraz w domu,

 podręczniki, przewodniki metodyczne prezentujące sposób 
wykorzystania BZE na lekcjach.

Ponadto, wszystkie zasoby i prezentacje zamieszczone w BZE 
nauczyciele mogą pobrać i zapisać na dowolnym nośniku.

Biblioteka Zasobów Edukacyjnych – korzyści



Biblioteka Zasobów Edukacyjnych – korzyści
Uczniowie posiadają:

 bogatą bazę materiałów edukacyjnych,

 możliwość powtórzenia, powtórnego odtworzenia 

w domu, zadań i treści prezentowanych w czasie 

lekcji w szkole,

 materiały do samodzielnego uczenia się –

przygotowywania do zajęć lekcyjnych,

 aktywizujące ćwiczenia, prezentujące zagadnienia 

szkolne w sposób ciekawy i angażujący,

 narzędzia, raporty informujące o poprawności 

rozwiązania zadania.



Edytor Treści Edukacyjnych (ETE)

Duży wybór szablonów graficznych projektowanych treści

ETE to proste i intuicyjne narzędzie pozwalające każdemu (nawet bez znajomości języka programowania) na stworzenie multimedialnej, 

interaktywnej lekcji.



Edytor Treści Edukacyjnych
Moduły lekcyjne – projektowanie

4 x 7

28

5 x 6 30

7 x 8

56



Edytor Treści Edukacyjnych 
Moduły lekcyjne – wygląd lekcji.



Edytor Treści Edukacyjnych 
Moduły lekcyjne – przykłady.



Edytor Treści Edukacyjnych
ETE to proste i intuicyjne narzędzie pozwalające każdemu (nawet bez znajomości języka programowania) na stworzenie multimedialnej, 

interaktywnej lekcji.

Najważniejsze korzyści:

• bogata baza szablonów graficznych,

• intuicyjny interfejs,

• modułowość rozwiązania,

• łatwość tworzenia interaktywnych ćwiczeń,

• łatwość budowania interakcji z uczniem,

• moduły raportów, monitorowania poprawności rozwiązania,

• efekty pracy pojawiają się natychmiast na ekranie lekcyjnym (tryb 
WYSIWYG)



WS to platforma e-learningowa pozwalająca na przygotowanie i przeprowadzenia zajęć w trybie on-line.

Wirtualna Szkoła (WS) – główne funkcjonalności

Zarządzanie klasami i uczniami

Monitorowanie postępu prac uczniów

Dodatkowe moduły do zdalnej pracy z uczniami

Tworzenie i edycja zadań dla uczniów



Nauczyciele posiadają:

• profesjonalne narzędzia do pracy e-learningowej
z uczniami w zakresie:
– tworzenie i publikowania zadań oraz materiałów 

edukacyjnych dla uczniów,

– zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów,

– projektowania, wdrażania i monitorowania rozwoju 
wybranych kompetencji wśród uczniów,

– współpracy w środowisku sieciowym,

• dostęp do szczegółowych raportów i statystyk 
przedstawiających zdalną pracę uczniów,

• narzędzia do realizacji zadań projektowych,

• intuicyjne narzędzia do wspierania komunikacji 
synchronicznej i asynchronicznej w kształceniu zdalnym,

• elektroniczny system oceniania współpracujący z 
dziennikiem lekcyjnym.

Wirtualna Szkoła - korzyści



Wirtualna Szkoła - korzyści
Uczniowie posiadają:

• dostęp do elektronicznych treści edukacyjnych 

prezentowanych przez nauczycieli w czasie zajęć w 

szkole,

• interaktywne zadania, które mogą rozwiązywać w 

dowolnym miejscu i czasie,

• narzędzia komunikacyjne np.: do współpracy grupowej 

przy rozwiązywaniu zadań, czy prac zleconych przez 

nauczycieli,

• narzędzia do prowadzenia prac projektowych,

• aktualną informację zwrotną od nauczyciela nt. 

prowadzonych prac czy rozwiązanych zadań,

• dostęp do ocen, efektów swojej pracy.



Gdańska Platforma Edukacyjna

System zarządzania oświatą



• System zarządzania informacją o uczniu w zakresie:

 systemu wspierającego rekrutację

 systemu zarządzania o uczniu

 planowania organizacji placówki

 planowania lekcji

• System kadrowy

• System płacowy

Funkcjonalności dostarczone przez VULCAN Sp. z o.o.



Wsparcie rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów

• Najistotniejsze cechy systemu:

 definiowania informacji o ofercie jednostki, elektroniczny informator

 definiowanie kryteriów naboru

 rejestrowanie zgłoszeń kandydatów razem z listami preferencyjnymi

 weryfikacja zgłoszeń przez jednostkę pierwszego wyboru

 gromadzenie danych wymaganych w procesie naboru 

 wydruk podań, statystyki, wyniki rekrutacji dla kandydatów

 generowanie przydziałów kandydatów do oddziałów



• Najważniejsze elementy procesu: 

 ustalenie zasad rekrutacyjnych

 wprowadzenie danych i udostępnienie ich użytkownikom

 wprowadzenie, weryfikacja i publikacja oferty

 gromadzenie danych o kandydatach i kontynuujących naukę

 porządkowanie list, przeliczenie punktów

 symulacja przydziału

 zatwierdzenie przydziału

 publikacja wyników

 rekrutacja uzupełniająca

Proces rekrutacji do przedszkoli i szkół



• Główne procesy wspomagane przez system:

 Organizacja roku szkolnego

 Prowadzenie lekcji

 Nadzór nad procesem nauczania

 Promocja uczniów

• Funkcjonalność systemu dla:

 rodziców i opiekunów

 wychowawców i nauczycieli

 dyrektorów

Zarządzanie informacją o uczniu



• Organizacja roku szkolnego

– Określenie okresu promocyjnego oraz wchodzących w jego skład okresów kwalifikacyjnych (semestrów)

– Zdefiniowanie jednostki poprzez podanie jej podstawowych danych oraz oddziałów

– Dodanie kandydatów/uczniów oraz przypisanie ich do odpowiednich oddziałów

– Zdefiniowanie planów nauczania dla oddziałów

(m. in. przypisanie prowadzącego, grup)

– Zdefiniowanie planu lekcji dla oddziałów.

Zarządzanie informacją o uczniu



• Prowadzenie lekcji:

– Wskazanie dnia oraz odpowiedniej pory lekcji w widoku bieżącym lekcji

– Wpisanie tematu lekcji

– Sprawdzenie frekwencji

– Wystawienie ocen/uwag 

– Wysłanie komunikatów (opcjonalne).

Zarządzanie informacją o uczniu



• Nadzór nad procesem nauczania:

– Sprawdzenie stopnia realizacji zajęć

– Kontrolę wpisów w dzienniku

– Sprawdzenie rozkładu ocen oraz frekwencji

Zarządzanie informacją o uczniu



• Promocja uczniów

– Automatyczne wskazanie przez system osób promowanych oraz zaproponowanie osób niekwalifikujących się 

do promocji

– Weryfikacja danych przez użytkownika i uzupełnienie danych w programie

– Zatwierdzenie danych poprzez zamknięcie roku szkolnego, które powoduje promocję uczniów do oddziałów 

programowo wyższych lub nadanie uczniom kończącym szkołę statusu „absolwent”

– Wydrukowanie arkuszy ocen uczniów.

Zarządzanie informacją o uczniu



• Funkcjonalność systemu dla rodziców, opiekunów i uczniów

 Sprawdzanie ocen

 Dostęp do osiągnięć i uwag

 Sprawdzanie frekwencji

 Sprawdzenie aktualnego planu lekcji 

 Dostęp do tematów omawianych na lekcjach

 Odbieranie komunikatów od wychowawcy lub nauczycieli

Zarządzanie informacją o uczniu



• Główne procesy wspomagane przez system:

 Planowanie organizacji pracy szkoły

 Zmiana organizacji pracy szkoły w trakcie roku

• Cechy systemu:

 Oprogramowanie w pełni zgodne z wymogami Ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń

 Kontrola poprawności danych (kompletność, spójność)

• Architektura:

 Dostęp internetowy

 Moduł raportowanie wykorzystuje technologię tabel przestawnych programu MS Excel

Planowanie organizacji placówki



• Proces planowania organizacji pracy szkoły
 Określenie wymagań przez dyrektora szkoły

 Opis projektu organizacji

 Złożenie przygotowanego projektu do zatwierdzenia przez JST

 Weryfikacja projektu

 Zatwierdzenie lub zwrócenie projektu do poprawy przez inspektora

 Finalne zatwierdzenie Arkusza Organizacyjnego i przyjęcie go do realizacji

Planowanie organizacji placówki



• Proces zmiany organizacji pracy szkoły w trakcie roku

 Proces jest inicjowany wystąpieniem potrzeby zmian w zatwierdzonej organizacji

 Opis aneksu

 Złożenie przygotowanego aneksu do zatwierdzenia przez JST

 Weryfikacja aneksu

 Zatwierdzenie lub zwrócenie aneksu do poprawy przez inspektora

 Finalne zatwierdzenie aneksu Arkusza Organizacyjnego i przyjęcie go do realizacji

Planowanie organizacji placówki



• Plan lekcji – najistotniejsze cechy aplikacji:

 Dane pobierane z Arkusza Organizacyjnego

 Automatyczne tworzenie planu lekcji

 Kontrola układanego planu, w tym wymogów Sanepid

 Wsparcie dla planowania dyżurów

• Zastępstwa – najistotniejsze cechy aplikacji:

 Oparty o elektroniczny plan lekcji pamiętany dla każdego dnia roku szkolnego

 Rejestrowania i rozliczania zastępstw

 Wspomaganie analizy statystycznej powodów i skutków nieobecności

 Wsparcie dla wyszukiwania zastępców

Planowanie lekcji i zastępstw



System kadrowo–płacowy – budowa systemu

• System kadrowo-płacowy jest 
zintegrowanym systemem 
informatycznym. Poszczególne 
moduły systemu – Kadry, Płace, 
Umowy cywilno – prawne, Analizy, 
funkcjonują w oparciu o wspólną, 
jednolitą bazę danych 
pracowników danej jednostki 
oświatowej. Wymiana informacji 
między modułami odbywa się w 
sposób automatyczny 
nieintencjonalny.

Baza 
pracowników

Płace

Umowy 
cywilno -
prawne

Analizy

Kadry



Panel administracyjny

Panel dla organu

Moduł kadrowy

Moduł płacowy

Moduł umów cywilno – prawnych

Analiza wynagrodzeń pracowników (dodatki uzupełniające, symulacje, 

prognozy)

Moduły systemu



Gdańska Platforma Edukacyjna

Kompleksowy system zarządzania finansami i budżetem na poziomie miasta, 

jednostek oraz wydziałów nadzorujących



Zarządzanie budżetem i finansami na poziomie miasta

• Możliwość tworzenia centrum usług 

wspólnych.

• Oszczędności administracyjne –

mniejsza ilość księgowych.

• System centralny uproszczony do 

obsługi małych jednostek np. szkół

• Centralne zarządzanie słownikami

• Wspólna polityka rachunkowości

• Jednolita realizacja procesów 

biznesowych

• Bezpośrednie połączenie z systemem  

budżetowo-księgowym miasta

Ewidencja ludności

Księgowość

Budżet

Kadry/Płace/HR

Majątek

Arkusz

Dziennik

Sekretariat

Rekrutacje

Majątek

GIS

Odpady Socjalne

Podatki i opłaty

Zezwolenia

Umowy
Lekcje

Obowiązek szkolny

Wybory

Windykacja

Decyzje

Umowy



Zarządzanie budżetem i finansami na poziomie miasta

• PLZ – planowanie budżetowe

• GRU – centralny rejestr umów

• WYBUD – wydatki budżetowe

• WPBUD – wpływy budżetowe

• KASA – obsługa kasy

• ST – środki trwałe

• GM – gospodarka magazynowa

• KOS – centralna kartoteka osób

• FK – finanse i księgowość

• SAR – analizy i raporty



PLZ zapewnia:

• Kontrolę realizacji budżetu

• Integrację z arkuszem 

kalkulacyjnym

PLZ – planowanie budżetowe
System planowania budżetu jest innowacyjną i nowoczesną aplikacją do planowania budżetu tak w ujęciu klasycznym jak i zadaniowym. 

Umożliwia łatwą komunikację pomiędzy Urzędem Miasta, a placówkami oświatowymi w zakresie planowania budżetu oraz wprowadzania

wniosków zmieniających. 



GRU – centralny rejestr umów

• Pełna kontrola wprowadzanych 

dokumentów w jednostkach, w tym 

zawieranych umów.

• Kontrola realizacji umów i zaciągania 

zobowiązań.

• Pełna kontrola realizacji  planu do 

poziomu dnia

• Uwzględnienie specyfiki oświaty np. 

rodzic-dziecko

• Prognozowanie przyszłych wpływów na 

podstawie zarejestrowanych umów 

dochodowych



• Kontrola realizacji budżetu

• Krótkoterminowe zarządzanie płynnością – kontrola z harmonogramem

• Realizacja płatności poprzez zautomatyzowanie procesu tworzenia przelewów do banku

WYBUD – wydatki budżetowe



• Dostarczanie niezbędnych danych potrzebnych do generowania VAT-7  (na poziomie jednostki lub miasta)

• Rozksięgowanie wpłat bezpośrednio połączone z aktualnym stanem należności kontrahentów.

WPBUD – wpływy budżetowe



• Kompleksowa obsługa wpłat 

i wypłat w kasie jednostki

• Przesyłanie kompletnych 

raportów do modułu FK

KASA – obsługa kasy



• Wspomagające centralne zarządzanie majątkiem

• Wspomaganie zarządzanie przeglądami , remontami mieniem, konserwacji oraz obsługi awarii

ST – środki trwałe



• Kompleksowa obsługa magazynu

• Globalna weryfikacja stanów magazynowych

GM – gospodarka magazynowa



• Scentralizowana kartoteka osób

• Wykorzystanie raz wprowadzonych danych we wszystkich modułach systemu. 

KOS – centralna kartoteka osób



• Przesyłanie sprawozdań do 

miasta.

• Kompleksowa obsługa 

finansowo-księgowa jednostek.

• Pełna kontrola wprowadzanych 

dokumentów w jednostkach.

FK – finanse i księgowość



• Zarzadzanie płynnością miasta.

• Wyznaczanie limitów środków na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania jednostek.

• Szczegółowe rozbicie wydatków w okresie jednego tygodnia.

• Integracja z rachunkiem skonsolidowanym.

Harmonogramowanie płatności



Podsumowanie



 Dostęp do oprogramowania Office 365

 Konta poczty korporacyjnej 

 Dostęp do systemu komunikacji głosowej i video

 Grupowe, zdalne opracowywanie dokumentów.

 Prowadzenie sprawozdawczości z placówek w sposób elektroniczny.

Korzyści – pracownicy administracyjni placówek



 573 komputerów przenośnych

 191 tablic interaktywnych i  projektorów multimedialnych

 189 urządzeń do zabezpieczenia styku z Internetem

 Platforma edukacyjna z 15.000 jednostek zasobów multimedialnych 

 11 000 pracowników placówek mających dostęp do:

 Środowiska pracy biurowej - Office

 Poczty korporacyjnej 

 Korporacyjnego systemu komunikacji głosowej i video

 System obsługi sekretariatu

 System planowania lekcji

 Dziennik elektroniczny

 System kadrowo-płacowy

 System finansowo-księgowy

Korzyści – placówki oświatowe



Korzyści – Urząd Miejski w Gdańsku

• BIP dla placówek oświatowych

 Korporacyjny system komunikacji pocztowej, głosowej i video

 System wspierający rekrutacje  dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

 Zintegrowany system planowania budżetu

 Zintegrowany system finansowo-księgowy

 Zintegrowany system wspierający organizację pracy placówek

 Podsystem wsparcia



Plany rozwoju



Plan rozwoju 2016-2017

• eDziennik przystosowany do obsługi na 

smartfonach i tabletach  (iOS, Android, 

Windows)

• Platforma edukacyjna, przystosowana do 

użycia za pomocą tabletu (iOS, Android, 

Windows)

• Pakiet zasobów edukacyjnych 

przygotowanych w technologii HTML5 

• Wirtualna Szkoła przystosowana do użycia za 

pomocą tabletu (iOS, Android, Windows)

• Szkolenia warsztatowe dla nauczycieli 

prowadzone w placówkach



Dziękuję za uwagę


