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WYKORZYSTANIE ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO
Z PAKIETU VULCAN W ORGANIZACJI PRACY SZKO£Y
Streszczenie. W artykule omówiono i podano przyk³ady mo¿liwoci wykorzystania Arkusza
Organizacyjnego z pakietu Vulcan do opracowania organizacji procesu dydaktycznego z
zakresu projektowania zajêæ dydaktycznych.

WSTÊP
W dobie rozwoju informatycznych systemów pojawiaj¹ siê nowe, coraz bardziej
atrakcyjne programy dedykowane specyficznym potrzebom szko³y, takim jak plan nauczania, arkusz organizacyjny, obs³uga sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych,
maturalnych itp.
Sukces na ró¿nych p³aszczyznach funkcjonowania szko³y uzale¿niony jest czêsto
od umiejêtnoci adaptacji zastosowañ programów z grupy administracyjnej. Sieæ informatyczna powinna umo¿liwiaæ wymianê dokumentów pomiêdzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i dyrektorem.
Ogólny cel wdro¿enia systemu usprawniaj¹cego organizacjê szko³y dotyczy usprawnieñ takich jak [16]:
 eliminacji mo¿liwie wielu pracoch³onnych, powtarzalnych czynnoci oraz u³atwienia rozwi¹zywania ró¿nych zadañ;
 u³atwienia dostêpu do informacji potrzebnych w procesie zarz¹dzania i organizacji
szko³y (kartoteki osobowe, rodki dydaktyczne, finanse szko³y, itd.,);
 wykonywania analiz, dotychczas nie podejmowanych lub podejmowanych wyj¹tkowo rzadko z racji ich uci¹¿liwoci (poziomu trudnoci, anga¿owania wielu osób,
czasu itd.) przy u¿yciu metod tradycyjnych (zbiorcze analizy wyników nauczania,
inwentaryzacje, analizy bud¿etu, zbierania opinii itp.);
 drukowania ró¿norodnych dokumentów oraz ich przesy³anie wród zainteresowanych osób, w wymianie miêdzyszkolnej lub pomiêdzy jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹, a grup¹ szkó³
Efektywnym elementem wdro¿enia informatycznego systemu w szkole s¹ mo¿liwoci wykonywania ró¿nych przekrojowych zestawieñ i statystyk, niesporz¹dzanych
uprzednio ze wzglêdu na ich czasoch³onnoæ [1]. Mo¿liwa staje siê analiza wyników
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nauczania klasy lub indywidualnego ucznia w wybranym odcinku czasu i dowolnym
zakresie przedmiotowym. Znaczenie informatyczne tak rozumianej analizy dla wiadomego i skutecznego kierowania procesem kszta³cenia w odniesieniu do budz¹cego szereg zastrze¿eñ tradycyjnego systemu oceniania nie ulega dyskusji. Mo¿liwoæ uzyskania materia³u porównawczego mo¿e byæ elementem poprawy procesu nauczania-uczenia siê, oceny pracy ucznia i nauczyciela, ale tak¿e np. do informowania rodziców na
wywiadówkach o przebiegu procesu kszta³cenia ich dziecka.
W szczególnoci dotyczy to informacji dotycz¹cych bud¿etu, spisu z natury, danych osobowych uczniów i pracowników, korespondencji oraz wszelkiej innej dokumentacji szko³y, która po jednokrotnym wprowadzeniu do systemu informatycznego,
mo¿e byæ wielokrotnie przetwarzana i wykorzystywana przez poszczególne programy
systemu. I tak, np. rejestr osobowy wprowadzony do systemu kadrowego mo¿e byæ
przeniesiony i wykorzystany w systemie p³acowym, arkuszu organizacyjnym szko³y,
katalogu bibliotecznym czy planie zajêæ lekcyjnych. Mo¿liwoæ choæby czêciowego
eliminowania koniecznoci wykonywania pracoch³onnych, powtarzalnych czynnoci,
oszczêdza nie tylko czas, ale równie¿ wyklucza pope³nianie b³êdów, pojawiaj¹cych siê
w trakcie przepisywania.
Podsumowuj¹c, system planowania i wspomagania prac administracji szkolnej powinien obejmowaæ: arkusz organizacyjny, system kadrowo-p³acowy, uk³adanie bud¿etu, planu lekcji, zastêpstw i ich ewidencji, ksiêgowoæ, inwentarz i magazyn, oraz informacje o przepisach prawnych [4, 5]. Do wymienionego zakresu zadañ mo¿na jeszcze dodaæ: bibliotekê szkoln¹, pracê pedagoga szkolnego, szkolnej s³u¿by zdrowia,
wychowawcy, wietlicy i sekretariatu.
W ramach wymienionych zadañ wa¿n¹ grupê w zastosowaniu technologii informacyjnych w szkole stanowi¹ programy z grupy administracyjno-u¿ytkowych. Wspomagaj¹ one pracê dyrektora w organizowaniu roku szkolnego i pozwalaj¹ na bie¿¹cy
dostêp do nowo uchwalanych przepisów prawnych zwi¹zanych ze szkolnictwem,
usprawniaj¹ pracê szkolnej administracji i agend, np. takich jak biblioteka. Ich stosowanie jest wrêcz niezbêdnym elementem w obs³udze placówek owiatowych, gdzie
dostêp do informacji i ich generowanie jest wymuszane krótkimi terminami realizacji.
W zwi¹zku z tym ich adaptacja do systemu zarz¹dzania i kierowania szko³¹ jest podstawowym warunkiem prawid³owej realizacji tych procesów. Jednym z takich zadañ jest
tworzenie arkusza organizacyjnego szko³y, który zawiera przydzia³y obowi¹zków pracowników szko³y w zakresie prac dydaktyczno-wychowawczych.

PODSTAWOWE WIADOMOCI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA
PROGRAMU ARKUSZ ORGANIZACYJNY Z PAKIETU VULCAN
Wspó³czesne placówki owiatowe staj¹ przed koniecznoci¹ zapewnienia przygotowania ró¿nych wariantów zestawieñ organizacji zajêæ do ich analizowania i przetwarzania co jest mo¿liwe dziêki odpowiednim aplikacjom. Przyk³adem programu
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z takiej grupy jest Arkusz Organizacyjny firmy VULCAN stanowi¹cy narzêdzie,
którego wykorzystanie zostanie omówione w niniejszej pracy w ramach problemu
organizacji zajêæ dydaktyczno-wychowawczych szko³y. Jego parametry u¿ytkowe
pozwalaj¹ na pe³n¹ obs³ugê w zakresie wymagañ wspó³czesnych placówek owiatowych [7].
Arkusz Organizacyjny jest programem, który s³u¿y swoj¹ pomoc¹ w zakresie nastêpuj¹cych czynnoci [7, 8]:
l na bie¿¹co podsumowuje godziny oraz pokazuje, którym zajêciom nie przydzielono
nauczyciela,
l przygotowuje przejrzysty wydruk gotowego arkusza (tzw. p³achty),
l mo¿liwoci szybkiego wyeksportowania do Systemu Informacji Owiatowej (SIO)
zgromadzonych przez niego danych,
l efektownie wspó³dzia³a z programami u¿ytkowymi z grupy arkuszy kalkulacyjnych,
co nie wymaga pos³ugiwania siê mechanizmami tego programu, aby korzystaæ z
jego mo¿liwoci,
l sporz¹dza wiele u¿ytecznych zestawieñ takich, jak np:
 etaty w szkole,
 wykazy obowi¹zków poszczególnych nauczycieli,
 koszty wynagrodzeñ,
 przydzia³y poszczególnych nauczycieli,
 przydzia³y dla poszczególnych oddzia³ów.
Omawiany program pozwala, by raz wprowadzone dane mog³y byæ wielokrotnie
wykorzystywane, np. jako podstawa do uk³adania planu lekcji, a nastêpnie planowania
i rozliczania zastêpstw. Przy pomocy programu Arkusz Organizacyjny mo¿na sprawiæ,
by praca w³o¿ona w przygotowanie arkusza w poprzednim roku zosta³a wykorzystana
w nastêpnych latach. Oczywistym jest, ¿e to co zaproponuje program, mo¿na dowolnie modyfikowaæ.
Wykorzystanie poszczególnych mo¿liwoci Arkusza Organizacyjnego jest cile
zwi¹zane z zakresem danych wprowadzanych do programu. Jedn¹ z takich czynnoci
jest przygotowanie arkusza jako ród³a danych do programu Plan Lekcji. Odbywa siê
to wg okrelonej procedury, która uwzglêdnia [8]:
 wprowadzenie listy oddzia³ów (klas), nauczycieli i przedmiotów,
 opisanie planu nauczania oddzia³ów,
 wskazanie, które lekcje maj¹ odbywaæ siê z podzia³em na grupy, a które jako zajêcia
miêdzyoddzia³owe,
 przydzielenie lekcji nauczycielom,
 wprowadzenie liczby uczniów w poszczególnych oddzia³ach,
Jeli chcemy wykorzystaæ program do obliczania kosztów wynikaj¹cych z organizacji szko³y i przygotowaæ dane do arkusza zbiorczego (np. dla organu prowadz¹cego)
trzeba dodatkowo:
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wprowadziæ dane pracowników administracji i obs³ugi,
podaæ wszelkie informacje niezbêdne do okrelenia wysokoci wynagrodzeñ pracowników,
wprowadziæ dodatkowe informacje o szkole i pracownikach zgodnie z ¿yczeniami
organu prowadz¹cego.

Je¿eli dane przygotowywane w tym programie maj¹ byæ wykorzystywane do uk³adania planu zajêæ dydaktycznych, nie mog¹ przekraczaæ nastêpuj¹cych maksymalnych
liczb [8]:
 oddzia³ów  99,
 pracowników  200,
 nauczycieli i grup zajêæ miêdzyoddzia³owych (³¹cznie)  250,
 zajêæ i innych tytu³ów p³atnoci  200,
 grup w ramach jednych zajêæ w oddziale  7,
 nauczycieli w jednej grupie zajêæ miêdzyoddzia³owych  10,
 oddzia³ów w jednej grupie zajêæ miêdzyoddzia³owych  30,
Okrelone wy¿ej parametry w pe³ni wystarczaj¹ do obs³ugi prawie ka¿dej szko³y w
zakresie wczeniej wymienionych zadañ.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e jedn¹ z g³ównych barier, która powoduje, ¿e nie ka¿da
szko³a mo¿e sobie pozwoliæ na zakup i korzystanie z takiego programu, jest wysoki
koszt licencji.
Arkusz Organizacyjny z pakietu VULCAN, jak wiêkszoæ aplikacji pracuj¹cych
w systemie operacyjnym Windows, ma podobne do niego cechy budowy. Specyfik¹
tego programu jest jego pole robocze, które s³u¿y do wykonania konkretnych operacji
cile przypisanych temu programowi. Niemniej jednak i tu mo¿na doszukaæ siê pewnych cech charakterystycznych dla programów u¿ytkowych, np. baz danych.
Rysunek 1 przedstawia najwa¿niejsze elementy rodowiska pracy Arkusza Organizacyjnego, którymi s¹ [7, 8]:
1) pasek tytu³u g³ównego okna programu,
2) pasek tytu³u okna wielopanelowego,
3) drzewo danych,
4) pasek narzêdzi programu,
5) pasek narzêdzi przegl¹darki,
6) przegl¹darka (s³u¿¹ca do przegl¹dania i wprowadzania danych).
Na rysunku 1 widaæ, ¿e firma Vulcan zastosowa³a elementy spotykane w menad¿erach plików, np. drzewo folderów w Eksploratorze Windows, a zawartoæ pasków
narzêdzi jest podobna jak w innych aplikacjach tego typu. Oznacza to, ¿e przy pracy na
tym programie mo¿emy spotkaæ wiele elementów znanych co u³atwia z nich korzystanie i daje du¿y komfort w jego u¿ytkowaniu.
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Rys. 1. Widok dwóch okien programu Arkusz Organizacyjny z pakietu VULCAN

PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z ARKUSZEM ORGANIZACYJNYM
Z PAKIETU VULCAN
W pracy z programem Arkuszem Organizacyjnym wa¿na jest dok³adnoæ i prawid³owoæ w zakresie wprowadzanych danych do jego baz danych ze wzglêdu na to,
¿e stanowi¹ one podstawê do sporz¹dzania zestawieñ w kolejnych modu³ach pakietu
VULCAN. B³êdne wprowadzenie danych na etapie sporz¹dzania arkusza mo¿e spowodowaæ generowanie b³êdów w kolejnych programach np. w Planie Lekcji i w efekcie
bêdzie wymagaæ powtórzenia wszystkich czynnoci, co jest bardzo pracoch³onne i irytuj¹ce zw³aszcza w czasie napiêtych terminów dotycz¹cych tworzenia dokumentów
szkolnych (np. pocz¹tek roku szkolnego).
Sporz¹dzaj¹c Arkusz Organizacyjny nale¿y wykonywaæ czynnoci wed³ug okrelonej kolejnoci nastêpuj¹cych procedur wprowadzenia danych podstawowych,
a mianowicie [8]:
 dane ogólne dotycz¹ce szko³y (np. adres, godziny rozpoczêcia i zakoñczenia zajêæ),
 lista pracowników, (np. nauczycieli, rys. 2),
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 lista zajêæ oraz innych tytu³ów p³atnoci przypisywanych nauczycielom,
 lista oddzia³ów (klas).
Jednym z elementów na tym etapie pracy, który ma wa¿ne znaczenie przy tworzeniu planu lekcji bazuj¹cym na Arkuszu Organizacyjnym jest zastosowanie kodów identyfikacyjnych nauczycieli, najczêciej dwuliterowych (np. od imienia i nazwiska, Bober
Zbigniew  ZB). S¹ one potrzebne przy sporz¹dzaniu planów zajêæ dla poszczególnych
oddzia³ów, poniewa¿ zawê¿aj¹ gabarytowo tabele operacyjne (wykorzystywane przy
tworzeniu planów) i prezentacyjne przedstawiaj¹ce u³o¿one plany (rys. 2).


Rys. 2. Przyk³adowa tabela z list¹ pracowników w arkuszu organizacyjnym

Nastêpnie nale¿y okreliæ szczegó³owe plany nauczania dla poszczególnych oddzia³ów. Du¿ym u³atwieniem na tym etapie pracy jest mo¿liwoæ kopiowania planów
miêdzy oddzia³ami o tej samej lub podobnej specjalnoci, co przedstawia rysunek 3.
Stanowi to podstawê do dalszych etapów pracy. B³êdnie okrelone plany oraz liczby
godzin przyporz¹dkowane przedmiotom powoduj¹ brak mo¿liwoci konkretnego przydzielenia zajêæ nauczycielom i oddzia³om. W celu prawid³owego okrelenia planu zajêæ
i przydzielonych mu godzin, nale¿y sprawdziæ sumê godzin dla ca³ego oddzia³u w dolnej czêci tabeli. Taki uk³ad danych w tabeli pozwala równie¿ planowaæ siatkê godzin
z uwzglêdnieniem ca³ego cyklu kszta³cenia np. dla nauczania blokowego od klasy czwartej
do szóstej tak, aby uwzglêdniæ za³o¿enia co do liczby godzin z poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstaw¹ programow¹. Taka informacja w kolejnych latach tworzenia arkusza umo¿liwia sprawniejsze planowanie oraz ogranicza mo¿liwoci pomy³ki,
co do liczby realizowanych godzin w cyklu kszta³cenia.
Po ustaleniu planów nauczania nale¿y uciliæ siatki godzin oddzia³ów na opisywany rok szkolny (rys. 4) dokonuj¹c podzia³ów na grupy. Jest to wa¿ne w przypadku
zajêæ laboratoryjnych, takich jak informatyka czy jêzyki obce.
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Rys. 3. Ekran przedstawiaj¹cy plan nauczania dla trzeciej klasy szko³y gimnazjalnej
w arkuszu organizacyjnym. Widoczne iloci godzin z poszczególnych przedmiotów
oraz ich suma w danym roku nauczania.

Przy podziale na grupy problemy mog¹ siê pojawiæ w przypadku zajêæ wychowania fizycznego. Ze wzglêdu na ró¿ne liczebnoci zespo³ów dziewcz¹t i ch³opców
w poszczególnych klasach, czêsto stosuje siê ³¹czenie ich w grupy miêdzyoddzia³owe,
widoczne jest to na rysunku 5 po to, by zapewniæ odpowiedni¹ liczebnoæ, która zgodnie z wymaganiami dla tych zajêæ waha siê w przedziale od 13 do 26 uczniów. Stanowi
to dodatkowe utrudnienie przy przydzielaniu konkretnych zajêæ nauczycielom i wymaga dok³adnego sprawdzania liczby przydzielonych im godzin w przydzia³ach tak, aby
nie zgubiæ ich przy tworzeniu tygodniowego planu zajêæ.
Rysunek 4 przedstawia dok³adne liczby godzin przydzielone poszczególnym przedmiotom z uwzglêdnieniem podzia³u na grupy i zajêcia miêdzyoddzia³owe. Charakterystyczne jest, ¿e przy zajêciach miêdzyoddzia³owych nie widnieje kod nauczyciela prowadz¹cego zajêcia. Jest to okrelone przy przydziale zajêæ miêdzyoddzia³owych i przedstawia to rysunek 6.
Po wprowadzeniu danych podstawowych nale¿y przydzieliæ nauczycielom zajêcia
w oddzia³ach i wspomnianych wczeniej grupach miêdzyoddzia³owych. Rysunek 7
przedstawia dane dla jednego nauczyciela (Kruk Wac³aw  KW). Bardzo wygodne jest
przy tym pokazywanie przez program podsumowania liczby godzin przydzielanych
nauczycielom. Nastêpnie, je¿eli jest taka koniecznoæ, okrelamy przydzia³y zajêæ pozalekcyjnych (np. zajêcia wyrównawcze, ko³a zainteresowañ itp.) oraz nielekcyjnych
(bibliotekarz, pedagog szkolny, psycholog itp.), a tak¿e innych tytu³ów p³atnoci np.
zni¿ka godzin i urlopy p³atne.
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Rys. 4. Szczegó³owa siatka godzin dla jednej z wybranych klas (3Ga)
w arkuszu organizacyjnym

Rys. 5. Zdefiniowane zajêcia miêdzyoddzia³owe w arkuszu organizacyjnym
z wychowania fizycznego zadeklarowane dla ca³ej szko³y
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Rys. 6. Przydzia³y zajêæ miêdzyoddzia³owych w arkuszu organizacyjnym  okrelony
przydzia³ nauczyciela do prowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego (wf)

Rys. 7. Widok przydzia³ów zajêæ lekcyjnych w konkretnych oddzia³ach dla przedmiotu
dzielonego na grupy

Ca³oæ, lub jego elementy sk³adowe mo¿na wydrukowaæ, zapisuj¹c np. dane dla
organu prowadz¹cego, sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny lub sporz¹dzaj¹c dla potrzeb administracyjno-decyzyjnych zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym.
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ZAKOÑCZENIE
Omówione w pracy mo¿liwoci wykorzystania Arkusza Organizacyjnego z pakietu
Vulcan mog¹ w znacznym stopniu usprawniæ organizacjê pracy szko³y, zw³aszcza w
zakresie przydzia³u obowi¹zków dla nauczycieli. Oznacza to ograniczenie wykonywania
¿mudnych i pracoch³onnych czynnoci zwi¹zanych ze sprawdzaniem poprawnoci wprowadzanych danych i tworzenia bez konfliktowych planów nauczania. Dotyczy to w szczególnoci przydzielania odpowiedniego planu zajêæ, którego pomys³y realizacji zmieniaj¹
siê bardzo dynamicznie w okrelonym czasie pracy nad tworzeniem planu lekcji.
Arkusz Organizacyjny stanowi podstawê do sporz¹dzania innych wa¿nych dokumentów obowi¹zuj¹cych w organizacji pracy szko³y. Do nich nale¿y np. Plan Lekcji.
Wspó³praca Arkusza Organizacyjnego i Planu Lekcji w zakresie wykorzystania danych
jest bardzo wygodna, poniewa¿ nie wymaga wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji i umo¿liwia szybkie dostosowywanie zmian w przydzia³ach, które
z ró¿nych przyczyn zachodz¹ w okresie roku szkolnego np. (urlopy nauczycieli, zmiana liczebnoci klas, a wiêc mo¿liwoæ likwidacji grup w danej klasie, czy zajêæ miêdzyoddzia³owych). Skrócenie czasu pracy nad tymi dokumentami jest szczególnie wa¿ne
na pocz¹tku roku szkolnego, gdzie chodzi o zapewnienie jak najlepszych warunków
pracy placówki.
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USING OF ORGANIZING SHEET FROM VULCAN PACKAGE
IN THE ORGANIZATION OF SCHOOL WORK
Summary
In this article it was discussed and given examples of possibilities using of the Organizing
Sheet from Vulcan package to develop the teaching process organization from the design of
classes.
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII CYFROWYCH DO POPRAWY
JAKOCI FOTOGRAFICZNYCH MATERIA£ÓW
TRANSPARENTNYCH
Streszczenie. W artykule omówiono cyfrowe technologie poprawy jakoci fotograficznych
materia³ów transparentnych, takich jak klisze fotograficzne i przerocza. Opisano proces digitalizacji materia³ów analogowych oraz rodzaje uszkodzeñ tych materia³ów. Przedstawiono
mo¿liwoci takich technologii, jak: FARE, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE,
Digital SHO. Zastosowanie tych technologii w procesie digitalizacji analogowych materia³ów
fotograficznych znacznie polepsza jakoæ otrzymanych materia³ów koñcowych oraz pozwala
na automatyzacjê procesu retuszu i rekonstrukcji obrazów cyfrowych.

WSTÊP
Wraz z rozwojem fotografii cyfrowej coraz czêciej analogowe materia³y fotograficzne poddawane s¹ digitalizacji. Proces ten pozwala na zachowanie materia³ów analogowych w formie cyfrowej, a tym samym wielokrotne ich przetwarzanie i bezpieczn¹
archiwizacjê. Równie¿, dziêki digitalizacji materia³y fotograficzne posiadaj¹ce widoczne defekty mog¹ zostaæ poddane procesom rekonstrukcji i retuszu.
Do otrzymania cyfrowej postaci fotograficznych materia³ów analogowych stosuje
siê skanery. Urz¹dzenia te s¹ obecnie powszechnie znane i stosowane zarówno przez
profesjonalistów, jak i amatorów. Oprócz modeli uniwersalnych powsta³y te¿ rozwi¹zania specjalistyczne, np. skanery do skanowania negatywów oraz slajdów, zawieraj¹ce
technologie polepszaj¹ce jakoæ obrazów. Technologie te umo¿liwiaj¹ usuwanie defektów fotograficznych materia³ów analogowych takich jak kurz, zadrapania czy za³amania.

FOTOGRAFICZNE MATERIA£Y TRANSPARENTNE
Do fotograficznych materia³ów transparentnych zalicza siê miêdzy innymi klisze i
przerocza. Klisza fotograficzna zbudowana jest z elastycznego, przezroczystego pod³o¿a z naniesion¹ warstw¹ emulsji wiat³oczu³ej [Lis 2009]. W przypadku klisz barwo1)
2)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska; Katedra Informatyki, Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoci
w Kielcach.
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