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WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W DZIA£ALNOCI
ADMININSTRACJI SZKOLNEJ
WSTÊP
W obecnych czasach komputery ju¿ na sta³e zadomowi³y siê we wszelkich rodzajach dzia³alnoci cz³owieka. W szkolnictwie jednym z podstawowych zadañ nauczania jest te¿ zaznajomienie uczniów z zagadnieniami informatyki. Oddzielnym jednak
problemem jest wykorzystanie istniej¹cych mo¿liwoci informatycznych w pracy administracyjnej szko³y. Istnieje ju¿ ca³y szereg programów specjalistycznych (np. dla
ksiêgowoci, kadr, zarz¹dzania dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ szkó³ itp.), które mo¿na
wykorzystywaæ w dzia³alnoci administracji szkolnej. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e
ka¿da szko³a posiada swoj¹ specyfikê oraz ograniczone mo¿liwoci finansowe np. na
zakup oprogramowania celowe jest wykorzystanie standardowych programów z pakietu MS Office do nowoczesnego zarz¹dzania szko³¹. Dane z wielu szkó³ dowodz¹,
¿e wykorzystywanie wspomagania komputerowego w dzia³alnoci szko³y ma tak¿e
du¿y wp³yw na organizacje procesu dydaktycznego poprzez:
l lepszy plan lekcji;
l lepiej wykorzystywane mo¿liwoci lokalowe;
l wykorzystanie narzêdzi informatycznych w bezporednim kontakcie nie tylko
z uczniami, ale i ich opiekunami;
l praktyczne obserwacje uczniów pracy i korzyci ze stosowania systemów informatycznych w zarz¹dzaniu i administracji szko³y (przyk³adowo otrzymywanie
komputerowych wydruków w sekretariacie uczniowskim szko³y).
Wymienione powy¿ej uwagi zwi¹zane s¹ z faktem, i¿ w wielu szko³ach w miejsce
zakupu drogich specjalistycznych programów kierownictwo szko³y wykorzystuje
i przystosowuje do okrelonych potrzeb programy uniwersalne takie jak:
l edytor tekstu,
l arkusz kalkulacyjny,
l bazy danych.
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WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW PAKIETU OFFICE
DO WSPOMAGANIA ADMINISTRACJI SZKOLNEJ
Programy z pakietu MS Office bardzo dobrze nadaj¹ siê do wykorzystania wspomagania pracy administracji szkolnej. Edytor tekstu Word jest wietnym programem
do tworzenia podañ, listów, sporz¹dzania notatek. Posiada bardzo dobr¹ technologiê
formatowania i w³anie dziêki temu mo¿na profesjonalnie tworzyæ dokumenty tekstowe. Arkusz kalkulacyjny Excel mo¿e pos³u¿yæ do budowania mniej lub bardziej
z³o¿onych dokumentów zawieraj¹cych tabele np. dane statystyczne dotycz¹ce bud¿etu. Jest to dobry program do przeprowadzania obliczeñ, sortowania list danych i tworzenia wykresów. W ka¿dej administracji, nie tylko szkolnej do zapewnienia wysokiej jakoci pracy oraz jej u³atwienia wykorzystywane s¹ programy do tworzenia baz
danych. W pakiecie Office jest to program Access. Dziêki niemu mo¿na tworzyæ
skuteczne i efektywne rozwi¹zania daj¹ce mo¿liwoæ integrowania danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³, wykonywania takich czynnoci, jak przechwytywanie rekordów sprzeda¿y i zakupów do szko³y, czy ledzenie stanu magazynu szkolnego.
Jednym z pierwszych zalecanych kierunków wykorzystania wspomagania komputerowego w administracji szkolnej jest wprowadzenie go w zakresie szeroko
pojêtej dzia³alnoci sekretariatu. St¹d te¿ w przedstawionej pracy omówiono przyk³ad wykorzystania bazy danych (pakiet Office program Access) do obs³ugi sekretariatu szko³y.

CHARAKTERYSTYKA DZIA£ALNOCI ADMINISTRACJI SZKOLNEJ
Wiele decyzji zapadaj¹cych w procesie zarz¹dzania szko³¹ jest podejmowanych
w oparciu o dane pochodz¹ce z ró¿nych róde³. Danych tych z regu³y jest bardzo
du¿o, a ich sortowanie, przygotowanie i przetworzenie bez wspomagania komputerowego wymaga od pracowników sekretariatu szko³y znacznego nak³adu czasu. Dodatkowo przy takiej pracy ze wzglêdu na du¿¹ iloæ danych mo¿liwe jest pope³nienie
wiele b³êdów i przeoczeñ. Komputeryzacja szko³y, a w tym sekretariatu u³atwia te¿
proces kszta³towania kultury informatycznej uczniów, usprawnia dzia³alnoæ organizacyjn¹ i pedagogiczn¹ szko³y.
Jednym z podstawowych dokumentów opracowywanych w szkole jest arkusz organizacyjny. Aby go opracowaæ nale¿y bardzo czêsto przygotowywaæ go w kilku
wariantach, co bez wykorzystania komputerowej bazy danych staje siê czynnoci¹
¿mudn¹, pracoch³onn¹ i mog¹c¹ zawieraæ wiele b³êdów. Innym zakresem wykorzystania programów z pakietu Office mo¿e byæ uk³adanie planu lekcji, planowanie egzaminów, dy¿urów i zastêpstw. S¹ to czynnoci maj¹ce bardzo istotny wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie szko³y. Przy ich wykonywaniu przewa¿aj¹ca czêæ czasu
jest powiêcana nie tyle na merytoryczn¹ stronê zagadnieñ, a na ustalanie formalnych
zgodnoci. Za pomoc¹ komputera mo¿na wiêc wyeliminowaæ rêczne wykonywanie
wielu czasoch³onnych prac, co umo¿liwia zwrócenie wiêkszej uwagi na problemy
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administrowania szko³¹. W efekcie wykorzystanie wspomagania komputerowego w
przygotowaniu materia³u przez sekretariat szko³y mo¿liwe jest szybsze i trafniejsze
rozwi¹zywanie wielu problemów szko³y. Atrakcyjnoæ programu komputerowego polega miêdzy innymi na tym, ¿e w procesie planowania ró¿nych zagadnieñ mo¿e on
zaproponowaæ wiele formalnie poprawnych rozwi¹zañ, z których racjonalne dla danych sytuacji wybiera cz³owiek. Oznacza to, ¿e wspomaganie komputerowe nie tylko
automatyzuje wykonywanie wielu pracoch³onnych czynnoci, ale dokonuje za cz³owieka kontroli poprawnoci prowadzonych operacji, gwarantuj¹c, ¿e po zakoñczeniu
pracy nie ujawni¹ siê b³êdy polegaj¹ce na niepoprawnych przyporz¹dkowaniach lub
niekompletnoci rozwi¹zañ.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e gromadzenie danych w systemach informatycznych
pozwala na uzyskiwanie najró¿niejszych, przekrojowych zestawieñ i statystyk, nie
sporz¹dzanych czêsto dot¹d ze wzglêdu na czasoch³onnoæ ich przygotowania tradycyjnymi metodami. Tak wiêc komputer nie tylko pozwala na sprawniejsze wykonywanie dotychczasowych czynnoci, ale tak¿e tworzy nowe warunki, poszerzaj¹ce
mo¿liwoci pracy sekretariatu szko³y. Ponadto naj³atwiej zauwa¿alnym (choæ nie najwa¿niejszym) efektem udzia³u informatyki w zarz¹dzaniu jest mo¿liwoæ wykonywania wielu prac w czasie wielokrotnie krótszym ni¿ tradycyjnymi metodami. Dziêki
temu kierownictwo szko³y mo¿e skupiæ uwagê przede wszystkim na pracy kierowniczej, twórczej i koncepcyjnej. W przypadku administracji szkolnej realne staje siê
zracjonalizowanie zatrudnienia, lecz te¿ pojawiaj¹ siê nowe wymagania dla pracowników, jak np.:
l umiejêtnoæ obs³ugi programów z pakietu Office (minimum Word, Excel, Access),
l znajomoæ jêzyków obcych.
Zapewnienie w³aciwego poziomu prac sekretariatu szkolnego wymaga uwzglêdnienia nowoczesnego skomputeryzowania szko³y. Plan takich prac winien obejmowaæ okrelone jego etapy realizacji. G³ównie s¹ one zwi¹zane z zakupem odpowiedniego sprzêtu komputerowego, jak i pracami nad wdro¿eniem programów i szkoleniem u¿ytkowników. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e szko³y osi¹gaj¹ warunki do komputeryzacji w ró¿nym tempie, zakresie i ró¿nymi drogami. Podstawowymi czynnikami,
które o tym decyduj¹ s¹:
1. Wyposa¿enie szko³y w sprzêt (komputerowy, telekomunikacyjny, dodatkowe urz¹dzenia towarzysz¹ce, multimedia, itp.) i oprogramowanie.
2. Odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie oprócz nauczycieli personelu administracyjnego.
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e komputerowe wspomaganie organizacji i kierowania szko³¹ mo¿e zwiêkszyæ efektywnoæ pracy i podnieæ jakoæ jej rezultatów
poprzez:
1. Czêciowe lub ca³kowite wyeliminowanie koniecznoci wykonywania prostych
ale czasoch³onnych, powtarzalnych czynnoci.
2. Umo¿liwienie szybszego i lepszego rozwi¹zywania ró¿norodnych zadañ.
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3. £atwoæ szybkiego drukowania wszelkich dokumentów.
4. Znaczne u³atwienie dostêpu do potrzebnych informacji.
5. Mo¿liwoæ analizowania zagadnieñ, które w tradycyjny sposób trudno jest zdiagnozowaæ.
W efekcie ostatecznym pozwala to poprzez usprawnienia pracy administracyjnej
na poprawê jakoci kszta³cenia i wychowania.
Podstawowym dokumentem dla organizacji pracy szko³y w danym roku jak ju¿
wspomniano jest arkusz organizacyjny. Oprócz niego jednak sekretariat musi umo¿liwiaæ dyrekcji szko³y pe³n¹ ocenê pracy poszczególnych jej dzia³ów. Przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego wprowadza siê bardzo czêsto go przez wprowadzenie schematów modu³owych. Na rys. 1 pokazano przyk³adowy schemat systemu
wspomagania administracji szkolnej.

Rys. 1. Schemat systemu wspomagania administracji szkolnej
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WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH DLA SEKRETARIATU
SZKOLNEGO
Przedstawiony na rys. 1 schemat systemu wspomagania administracji szkolnej
obejmuje problematykê dzia³alnoci sekretariatu szko³y, a w szczególnoci:
1. Prowadzenie kancelarii szko³y:
l przygotowanie korespondencji do wys³ania;
l rejestrowanie w ksiêdze korespondencji pism przychodz¹cych i wychodz¹cych;
l oznakowanie akt i ich przechowywanie.
2. Obs³uga interesantów:
l rejestracja i prowadzenie dokumentacji uczniów;
l wyrabianie legitymacji szkolnych;
l wydawanie zawiadczeñ;
l przygotowanie duplikatów dokumentów dla uczniów i pracowników.
3. Prowadzenie ksi¹g:
l druków cis³ego zarachowania,
l ewidencji uczniów,
4. Sporz¹dzanie:
l list klas i ich uaktualnianie,
l wykaz pracowników.
5. Prowadzenie list obecnoci.
6. Obs³uga:
l komputera,
l faksu,
l kserokopiarki.
Zakres czynnoci sekretariatu szkolnego wymaga wiêc umiejêtnoci obs³ugi komputera minimum w zakresie aplikacji biurowych programów Word, Excel i Access.
Wykorzystanie programu Access umo¿liwia tworzenie ró¿nego rodzaju tabel
i zestawieñ. Dla przyk³adu podano problematykê opracowania elementu bazy danych
o nazwie Informacje o pracownikach szko³y. W rozwi¹zaniu takim wskazane jest
(rys. 2), aby np. okno dialogowe umo¿liwia³o otworzenie dodatkowych zak³adek posiadaj¹cych np. tabele ujmuj¹ce takie dane jak:
l dane uczniów;
l lista obecnoci pracownika;
l pracownicy szko³y;
l ubezpieczenia;
l urlopy.
Program Access umo¿liwia dla ró¿nych rodzaji tabel jak i ich zawartoci takie
dzia³ania, jak: usuwanie, tworzenie nowych jak i ich modyfikacje.
Przy rozpoczynaniu pracy wprowadzania danych do Tabel nale¿y w przedstawionym przyk³adzie w zak³adce Obiekty otworzyæ pozycjê o nazwie Formularze.
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Rys. 2. G³ówne okno dialogowe bazy danych  Informacje o pracownikach szko³y

Ukazuje siê wtedy treæ tej zak³adki, w której s¹ ju¿ odpowiednie formularze do wprowadzania danych. Dodatkowo mo¿na te¿ utworzyæ potrzebny inny formularz. W zak³adce tej dla potrzeb informacji o pracownikach szko³y zosta³y utworzone takie formularze, jak: Ubezpieczenia, Urlop, Pracownicy szko³y (odpowiednio rys.: 3, 4, 5).

Rys. 3. Formularz do uzupe³nieniu informacji o Ubezpieczeniu pracownika
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Rys. 4. Formularz do uzupe³nienia informacji o Urlopach

Rys. 5. Formularz do uzupe³nienia informacji o pracownikach szko³y
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Dla zapewnienia pe³nej wymaganej informacji przy wype³nianiu formularzy nale¿y
wype³niæ wszystkie ich pola. Dopuszcza siê jedynie nie wpisanie danych we wczeniej
specjalnie okrelone komórki, jak np. Imiê 2 pracownika, Województwa, Telefonu i
Nr mieszkania (rys. 5). W przypadku braku danych w którymkolwiek z pól wymaganych wype³niania nie bêdziemy mieli mo¿liwoci dalszego zapisania danych np. uczniów
w bazie danych. Jeli zapis nie powiedzie siê lub nie wype³nimy wszystkich wymaganych pól otrzymamy odpowiedni komunikat.
Podobnie jest przy wype³nianiu formularza Dane uczniów (rys. 6). Jako podstawowy sposób identyfikacji przyjêto stosowanie odpowiedniego klucza podstawowego Dla uczniów - Nr legitymacji, a w przypadku pracowników szko³y numer NIP.
W³aciwie opracowany program bazy danych zapewnia po zakoñczeniu wype³niania formularza automatyczne przejcie do nastêpnego pustego formularza.

Rys. 6. Formularz do uzupe³niania danych o uczniach

ZAKOÑCZENIE
Omówione mo¿liwoci wykorzystania wspomagania komputerowego w pracy
administracyjnej szko³y pokazano na przyk³adzie wybranych zagadnieñ pracy jej sekretariatu. Podstawowy problem coraz szerszego stosowania komputeryzacji pracy
administracji przebiega w szko³ach w ró¿nym tempie i w ró¿nym stopniu. W du¿ej
mierze uzale¿niony jest nie tylko od postaw i priorytetów jakie stawiaj¹ w szkole
dyrektorzy, ale i od mo¿liwoci finansowych oraz umiejêtnoci informatycznych personelu. St¹d te¿ przy planowaniu rozszerzenia informatyzacji szko³y jej rozpoczêciem mo¿e byæ wprowadzenie wspomagania komputerowego w sekretariacie. Omówione przyk³ady pokazuj¹ prostotê i ³atwoæ realizacji w tym zakresie wprowadzania
informatyki w administracji szkolnej. Rozpoczêcie takich dzia³añ i widok ich efektów w szkole winno spowodowaæ w coraz wiêkszym zakresie wykorzystanie dzia³alnoci informatycznej, tak w administracji, jak i w dydaktyce.
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Streszczenie
W artykule omówiono mo¿liwoci wprowadzania do administracji szkolnej
oprogramowania komputerowego wspomagaj¹cego jej pracê. Problem dotyczy wykorzystania dla administracji szkolnej programów z pakietu Office (Word, Excel
i Access). Jako przyk³ad realizacji podjêtego zadania opisano projekt elementu bazy danych
dla potrzeb sekretariatu szkolnego pod nazw¹ Informacje o pracownikach szkó³.
THE DATABASES USE IN THE SCHOOLS ADMINISTRATION ACTIVITY
Summary
In this article it was discussed the possibilities of introductions of the software aiding the
work of schools administration. The problem respects use of programs from Office packet
(Word, Excel and Access) for administration of school. It was described project of element
of database for schools secretariat need called: Schools worker information as the example
of taking problems.
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