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Programy Komputerowe Astar

PODRĘCZNIK POMOCNICZY DO PROGRAMÓW
•

Arkusz Organizacyjny Szkoły.

•

Zbiorczy Arkusz Organizacyjny.

Program komputerowy Arkusz Organizacyjny
realizuje roczny projekt pracy szkoły.
Program
Zbiorczy
Arkusz
Organizacyjny
przejmuje informacje napływające ze szkół do
organu prowadzącego, scala je, odpowiednio
tabelaryzuje i archiwizuje.
Programy
wymagają
systemu
operacyjnego
Windows’98 lub nowszego z pominięciem Window
NT. Mają niewielkie wymagania sprzętowe.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
ŻADNA CZĘŚĆ TEJ PRACY, ŁĄCZNIE Z
BROSZURĄ I DOŁĄCZONYMI DYSKIETKAMI LUB
KRĄŻKAMI CD, NIE MOŻE BYĆ POWIELANA I
ROZPOWSZECHNIANA
W
JAKIEJKOLWIEK
FORMIE I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, ŁĄCZNIE Z
KOPIOWANIEM
KOMPUTEROWYM
I
FOTOKOPIOWANIEM, BEZ PISEMNEJ ZGODY
WYDAWCY.

COPYRIGHT  ASTAR 05
Al. Niepodległości 11/20
15-649 Białystok
tel. 888 844 016
Wydanie XV

Programy Komputerowe Astar

3
Rozdział dla informatyka

4

Instalacja
Operowanie blokiem
Przenoszenie treści tabel
Drukowanie
Formatowanie tabel

4
4
4
5
5

Arkusz Organizacyjny

6

Wpisywanie danych o szkole
Definicja szkoły
Stanowiska
Funkcje
Tabela wynagrodzeń
Nauczyciele
Oddziały
Przedmioty
Uczniowski program nauczania
Dyrektorskie zwiększenie wymiaru
Nauczycielski program nauczania
Przydział czynności
Przydział poza programem
Jeszcze o nauczycielach
Dane na temat Administracji i Obsługi
Ramowy Plan Nauki
Tabela główna
Uczniowie, klasy, oddziały, godziny lekcyjne ...
Godziny zajęć dodatkowych
Nauczyciele, projektowana liczba godzin
Nauczyciele, stopnie awansu zawodowego
Projektowane grupy, ich liczebności
Wieloklasowe zespoły uczniowskie
Liczba dzieci w obwodzie szkoły
Uczniowie przybywający z innych szkół
Dostęp uczniów do szkoły
Administracja i Obsługa
Świetlica i dożywianie
Wychowanie przedszkolne
Biblioteka
Internat
Opieka nad młodzieżą
Zarobki indywidualne nauczycieli
Zarobki indywidualne Administracji i Obsługi
Zestawienie kosztów osobowych nauczycieli
Zestawienie kosztów osobowych Administracji i Obsługi
Koszty pozapłacowe
Koszt utrzymania szkoły

7
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17

Zbiorczy Arkusz Organizacyjny

18

Pozyskiwanie danych ze szkolnych arkuszy organizacyjnych
Dobór parametrów, niezbędnych do oceny arkuszy
Przegląd i ocena szkolnych arkuszy organizacyjnych

18
19
21

4

Programy Komputerowe Astar

Rozdział dla eksperta komputerowego.
Programy wymagają komputera z systemem operacyjnym Windows’98 lub nowszym z wykluczeniem
systemu Windows NT. Prosimy Państwa informatyków o zwrócenie uwagi na poniższe aspekty pracy z
programem.

Instalacja.
Programy nie modyfikują żadnych ustawień w
komputerze. By je kiedyś usunąć, wystarczy skasować
ich pliki.
Instalacja polega na uruchomieniu programu
Instaluj.exe z krążka CD. W części Hasło
aktywacyjne uważnie wpiszmy tekst hasła i kliknijmy
przycisk Sprawdź. Hasło znajduje się na rachunku za
program – ukryjmy je w bezpiecznym miejscu, bo
będzie ono potrzebne przy każdej instalacji. W części
Gdzie zainstalować, wpiszmy lub wskażmy nazwę
katalogu docelowego. Jeśli katalogu nie ma, program
go utworzy. W części Instalacja zaznaczmy, które
programy na tym komputerze chcemy instalować i
kliknijmy w przycisk Instaluj.
Uwaga:
Tekst hasła zawiera między innymi dane adresowe właściciela oprogramowania. Bardzo
prosimy nie udostępniać hasła innym placówkom
Po zakończeniu instalacji prosimy wyprowadzić na pulpit tzw. skróty do programów. W tym celu należy
kliknąć prawym klawiszem myszki w dowolne, czyste miejsce pulpitu i z pojawiającego się menu wybrać
opcję Nowy i dalej Skrót. Potem należy wskazać, do jakiego pliku na dysku powinien prowadzić właśnie
tworzony skrót.
Mogą też Państwo skojarzyć z programem Arkusz pliki o rozszerzeniu pro. Dzięki temu użytkownik
będzie mógł uruchamiać program także dwukrotnie klikając myszką w dokument. Należy kliknąć prawym
klawiszem myszki w którykolwiek plik pro, z menu wybrać operację Otwórz i wskazać, że otwieranie
powinno nastąpić za pomocą programu Projekt.

Operowanie blokiem.
Wypełnianie tabel można znacznie przyspieszyć, jeśli
wpisujemy dane nie w jedno oczko, a od razu w wiele
zaznaczonych oczek tabeli (oczywiście o ile jest to
uzasadnione). Po takim wpisaniu wartość pojawi się
jednocześnie we wszystkich, zaznaczonych oczkach
tabeli.

Programy Komputerowe Astar
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Przenoszenie tabel z i do innych aplikacji.
Programy umożliwiają przenoszenie niektórych danych za pomocą tzw. schowka. Dane do schowka
wkładamy kombinacją klawiszy Ctrl + C, zaś wyjmujemy zeń klawiszami Ctrl + V. Pamiętajmy jednak,
że istnieje jeszcze bardziej efektywny mechanizm „rozmnażania danych” – operowanie blokiem.

Drukowanie.
Zwracamy uwagę na możliwość oszczędnego
stosowania koloru, wydruk zaznaczonego fragmentu
zestawień oraz na skalowanie wydruków, co
wpływa na oszczędność papieru.
Opcję Wysuń kartkę po wydrukowaniu
wykorzystujemy wtedy, gdy na jednej kartce
chcemy wydrukować kilka małych tabel. Ostatnia z
małych tabel niech zostanie wydrukowana z
wysunięciem kartki.
Podgląd wydruku działa poprawnie, gdy stosujemy
czcionkę TrueType – np. TimesNewRoman, Arial.

Formatowanie tabelek.
Parametry każdej tabeli określamy po kliknięciu w
jej skrajne, lewe, górne okienko, oznaczone trzema
kolorowymi prostokącikami..
Opcje Liczba nieruchomych wierszy/ kolumn są
przydatne przy analizie dużych formularzy, które nie
mieszczą się w całości na ekranie. Po ustawieniu
marginesy będą zawsze widoczne.
Spośród wielu możliwych czcionek wybierajmy
raczej czcionki gatunku TrueType – np.
TimesNewRoman, Arial.
Opcja Głębokość cieniowania ma znaczenie
estetyczne i powinna być wyłączona na słabszych
komputerach.
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Arkusz Organizacyjny.
Program komputerowy Arkusz Organizacyjny realizuje
roczny projekt pracy szkoły. Dane, zgromadzone w tym
programie, mogą posłużyć do ułożenia planu lekcji. Mogą też
zostać w postaci elektronicznej (np. na dyskietce) przekazane
do organu prowadzącego szkołę (gmina, kuratorium) do dalszej
analizy. Analizę taką umożliwia nasz program Zbiorczy
Arkusz Organizacyjny.
Oto krótka charakterystyka szkolnego arkusza
organizacyjnego:
•
•
•
•
•
•

pobiera dane z Planu Lekcji, o ile posiadamy ten
program. Umożliwia też "ręczne" wprowadzenie całej,
potrzebnej informacji o placówce,
przekazuje dane do Planu Lekcji, umożliwiając
generację rozkładu zajęć w oparciu o ustalenia
poczynione w Arkuszu Organizacyjnym,
przekazuje dane do innych programów bazodanowych lub arkuszy typu Excel,
przekazuje dane do programu Zbiorczy Arkusz Organizacyjny. W Arkuszu Zbiorczym następuje
gromadzenie danych, napływających ze szkół, ich filtracja i analiza. Program ten potrafi przekazać
dane do innych, zaawansowanych aplikacji statystycznych.
zawiera wszystkie tabele standardowego projektu pracy szkoły oraz wiele innych zestawień, z
których mogą Państwo skorzystać,
umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów prowadzenia szkoły.

Praca nad arkuszem zazwyczaj przebiega w 3 etapach:
1.
2.
3.

Wpisywanie danych lub pozyskanie ich z Planu Lekcji,
Analiza treści tabelek i wprowadzanie ewentualnych korekt,
Wydruk wybranych zestawień lub przekazanie ich w formie elektronicznej.

Pamiętajmy, że:
Program zawiera znacznie więcej zestawień, niż potrzebuje typowa szkoła. Z dostępnych
tabel należy wybrać i wydrukować te, które są potrzebne,
Jeśli mamy Plan Lekcji, większość tabel wypełni się automatycznie.

Arkusz Organizacyjny
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Wpisywanie danych o szkole.
Pracę nad arkuszem zaczynamy od wprowadzenia do komputera
informacji o swojej placówce. Dane o placówce są zgromadzone
pod pozycją menu Dane. Wprowadzania danych unikniemy,
jeśli odczytamy dane z Planu Lekcji.
Jeśli już zrealizujemy projekt organizacyjny swojej placówki,
dane będziemy mogli udostępnić Planowi Lekcji. Udostępnianie
danych między Planem i Projektem działa w obie strony.
Nieważne więc, od czego zaczniemy pracę - od planu czy od
arkusza organizacyjnego.
Pamiętajmy, że:
Jeśli mamy Plan Lekcji, większość tabel wypełni się
automatycznie informacjami zgromadzonymi w tamtych
programach.
Udostępnianie danych między planem i projektem działa w
dwie strony.

Definicja szkoły.
Ten niewielki formularz definiuje informacje, używane do
tytułowania innych tabel. Po wpisaniu odpowiednich fraz
zaznaczamy, które z nich mają znaleźć się w nagłówkach
wydruków innych tabel. Rok planowania jest ważny jeśli będziemy
wykorzystywać tabelę Ramowy Plan Nauki.
Dane te wykorzystane zostaną także do indentyfikowania placówki
w Zbiorczym Arkuszu Organizacyjnym.

Stanowiska nauczycieli.
W tej tabeli określamy brzmienie stanowisk, brzmienia krótkie
(do ładniejszego wpasowania w odpowiednie zestawienia) i
powiązane ze stanowiskami wymiary etatu. Prosimy dostosować
ją do potrzeb Państwa placówki.
Przyciskiem z rysunkiem plusa dodajemy stanowisko.
Przyciskiem z minusem usuwamy wiersz tabeli.
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Funkcje nauczycieli.
W tej tabeli określamy brzmienie funkcji i powiązane z funkcjami
wymiary godzin obowiązkowych.
Przyciskiem z rysunkiem plusa dodajemy nową funkcję. Przyciskiem z
minusem usuwamy wiersz tabeli.
Różne funkcje mogą mieć różne kolory, co ułatwi percepcję dalszej
informacji.

Tabela wynagrodzeń.
Nauczyciele mają określone wykształcenie i stopień awansu
zawodowego. Na podstawie tych atrybutów program ustali
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela,.
Edycję tebelki przeprowadzamy albo klikając lewym i prawym
klawiszem myszki w jej oczka, albo wpisując wartości z
klawiatury.

Nauczyciele.
Na początku należy w przybliżeniu określić, ilu
nauczycieli będzie pracować w przyszłym roku i
utworzyć tyle wierszy (jak zwykle, przyciskiem z
dużym plusem), ile jest konieczne. Przy tworzeniu
wierszy zostanie zainicjowane stanowisko
(nauczyciel) oraz wykształcenie (mgr z
przygotowaniem pedagogicznym), które można
zmienić podczas dalszej pracy.
Imię i nazwisko należy wpisać z klawiatury.
W pozycji Stopień wpisujemy stopień awansu
nauczyciela. Planowany awans to pole, w którym wpisujemy spodziewaną datę awansu.
W pozycji Stanowisko należy umieścić informacje, które można wybrać za pomocą myszki. Przedtem
należy jednak zdefiniować stanowiska (przycisk z literką S). W momencie rozpoczynania pracy w
programie znajduje się jedno stanowisko Nauczyciel o wymiarze etatu równym 18 godzin. Wymiar etatu
jest niezbędny do określenia wartości wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową stałą.
W pozycji Funkcja należy umieścić informacje, które można wybrać za pomocą myszki. Przedtem należy
jednak zdefiniować funkcje (przycisk z literką F). W momencie rozpoczynania pracy w programie
znajdują się trzy funkcje: Dyrektor, Wicedyrektor i Nauczyciel o wymiarach godzin obowiązkowych
równych odpowiednio 3, 7, i 18. Wymiar godzin obowiązkowych, a zatem i funkcja, jest niezbędna do
określenia wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową doraźną.

Arkusz Organizacyjny
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Staż pracy (pełne lata pracy na dzień 1 września danego roku) wpisujemy z klawiatury lub myszką.
Wykształcenie wybieramy myszką z pojawiającej się listy. Wpisanie Wykształcenia oraz Stopnia
awansu zawodowego spowoduje, że komputer bazując na Tabeli płac poda wysokość wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
Specjalność informuje o określonym kierunku wykształcenia nauczyciela i należy ją wpisać skrótowo
(maksymalnie 6 znaków).

Oddziały.
W pierwszej kolumnie wpisujemy nazwę oddziału,
poczynając od klas najmłodszych: Ia, Ib, IIa, ..., itp.
Następnie określamy, do jakiego ciągu klasa należy i
wpisujemy np. I, I, II, ..., itp.
W rubryce Ilu uczniów? wpisujemy liczebności klas.
Następnie określamy, ilu uczniów przybyło z innych
szkół, przy czym ubytek zaznaczamy liczbą ujemną
oraz ilu uczniów jest z promocji ubiegłorocznej.
Rubryka Ilu w grupie? zawiera liczbę uczniów jednej z grup w przypadku, jeżeli dokonujemy podziału
na grupy. Liczebność drugiej grupy program wyliczy.
Kolumna Tygodnie nauki wraz z edytorkiem u góry formularza służą do określenia i obliczenia
średniego rocznego obciążenia nauczyciela, którego klasa (np. maturalna) wcześniej zakończyła naukę.
Potem w tabeli głównej zaznaczymy, czy obliczenia mają być prowadzone z uwzględnieniem średniej
rocznej.
Dwie ostatnie kolumny służą do konstrukcji Ramowego (czyli wieloletniego) Planu Nauczania.
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Przedmioty.
Najpierw należy orientacyjnie ustalić, ile
przedmiotów przewiduje projekt i utworzyć
potrzebną liczbę wierszy.
Z informacji dotyczących przedmiotów
należy podać ich nazwy, pamiętając o
kolejności zgodnej z wpisami do
standardowego druku projektu i określić,
czy są dzielone (jeżeli tak, to z jakim
przedmiotem).
Jeżeli jakiś przedmiot jest realizowany w grupach np. Wychowanie fizyczne, to należy wpisać dwa
przedmioty, np. WF dziewcząt i WF chłopców, a następnie zaznaczyć, że są to przedmioty dzielone.
Wtedy komputer wpisze je jako jeden przedmiot realizowany w grupach. Na wydruku będą one
umieszczone w jednej rubryce.
Przedmiot dodatkowy oznacza ogólnoszkolny przedmiot realizowany nadobowiązkowo, np. świetlica,
gimnastyka korekcyjna, koła zainteresowań. Jeżeli przedmiot uznajemy za dodatkowy to musimy podać
uzupełniające informacje, dotyczące jego realizacji w roku poprzednim i bieżącym, tak aby komputer
mógł właściwie wypełnić nasz dokument (m.in. tabela VI standardowego druku dla szkół podstawowych):
•
•
•
•
•

Ile grup w ub. r. - liczba grup na przedmiocie w ubiegłym roku szkolnym,
Ile grup w br. - liczba grup na przedmiocie w roku planowania,
Ilu uczniów? - liczba uczniów planowanych do objęcia nauczaniem tego przedmiotu w bieżącym
roku,
Ile godz. w ub. r. -liczba godzin, jaka była realizowana w ubiegłym roku szkolnym. Ogólną liczbę
godzin przedmiotu dodatkowego w bieżącym roku szkolnym komputer sam znajdzie w programie i
wpisze w określonej tabeli na wydruku.
Ostatnią informacją jest potwierdzenie, czy przedmiot dodatkowy jest obowiązkowy.

Jeżeli na którymś z przedmiotów zachodzi konieczność utworzenia grup międzyoddziałowych, po
wybraniu przedmiotu wskazujemy oddziały, które wspólnie realizują ów przedmiot. Oddział może być
ujęty tylko w jednej grupie na określonym przedmiocie. Wpisów dokonujemy w sposób następujący:
dobieramy skład poszczególnych zespołów, oznaczonych napisami Grupa 1, Grupa 2, itd. Potrzebne
oddziały wyszukujemy przez naciśnięcie pierwszej litery ich nazwy.
Etat - liczba godzin pełnego etatu nauczania tego przedmiotu. Do zliczania obciążenia nauczyciela, który
pracuje np. przy tablicy, ale także dopełnia etat w bibliotece, itd.

Uczniowski Program Nauczania.
Należy tutaj wpisać planowane liczby godzin przedmiotów w
poszczególnych klasach. Liczby te są wartościami
postrzeganymi przez uczniów. Za chwilę w oparciu o te dane
wypełnimy Program nauczycielski, który będzie zawierał dane
z punktu widzenia nauczycieli. Dopiero te wymiary
nauczycielskie wejdą do arkusza organizacyjnego.
Istnieje możliwość wpisów połówkowych (najpierw należy
przycisnąć klawisz ',').
Jeśli mamy wprowadzone dane do programu Plan Automat, ta
tabela wypełni się automatycznie. Należy jednak ręcznie dopisać ewentualne ułamki godzin (Plan operuje
całkowitoliczbowym Programem Nauczania).

Arkusz Organizacyjny
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Dyrektorskie zwiększenie wymiaru.
Na wydruku godzina dyrektorska pojawi się przy
godzinach nauczycielskich jako godzina dodana, np. 2+1.
Gdybyśmy godziny dyrektorskie wpisali bezpośrednio w
programie nauczycielskim, w wydrukowanym
sprawozdaniu zabrakłoby jedynie owego wyodrębnienia
znakiem '+'.
Jeśli więc Dyrektor dysponuje środkami na prowadzenie
zajęć w zwiększonym wymiarze, może to wyraźnie
zaznaczyć w Arkuszu Organizacyjnym.

Nauczycielski Program Nauczania.
Tabela ta powinna zostać zainicjowana (przyciskiem z
ogniskiem) godzinami uczniowskimi. Naszym zadaniem
jest ewentualne poprawienie wymiaru godzin
nauczycielskich z poszczególnych przedmiotów. Są
bowiem sytuacje, gdy np. część przedmiotu jest
realizowana w całej klasie, część w kilku grupach. W takiej
sytuacji nauczyciel nie jest obciążony ani sumą wymiarów
poszczególnych grup, ani wymiarem pojedynczej grupy.
Prawdziwe obciążenie nauczyciela nie może być wyliczone
i musi być skorygowane ręcznie.
Ta tabela będzie podstawą do wygenerowania głównych
formularzy Arkusza Organizacyjnego.

Nie dokonujemy tu zmniejszania wymiaru godzin nauczycielskich ze względu na sklejenie
oddziałów na przedmiocie, np. WF 1a+1b+1c - korektę tą program zrobi sam. Poprawiamy
ewentualnie wymiar przedmiotów dzielonych np. WF chłopcy, WF dziewczęta, gdy
nauczyciel prowadzi je częściowo wspólnie.

Przydział Czynności.
Tabela określająca, kto uczy przedmiotu w
poszczególnych klasach. Nauczyciela przypisujemy,
podświetlając pole wybranego oddziału i przedmiotu i
następnie naciskając pierwszą literę nazwiska. Wówczas
pojawi się lista nauczycieli, których nazwiska zaczynają
się na naciśniętą literę. Z listy tej należy wybrać
właściwe nazwisko. Klawiszem F7 możemy powtórzyć
ostatnio wpisane nazwisko.
Pola ze znakiem zakazu oznaczają, że w oddziale nie
przewidujemy nauczania przedmiotu, czego wyraz
daliśmy nie wpisując wymiaru ani w Programie
nauczycielskim ani w Dyrektorskim zwiększeniu
wymiaru.
Tabela ta musi być wypełniona do końca i dlatego nie przewiduje się operacji usuwania wcześniej
wpisanego nazwiska. Można za to wpisać nowe nazwisko na miejsce starego. Gdy mimo wszystko
chcemy usunąć dokonany przydział, należy wrócić do tabel Program nauczycielski i Dyrektorskie
zwiększenie wymiaru i wyzerować znajdujące się tam wpisy.
Tabelę można wypełniać po zaznaczeniu myszką większego jej obszaru.
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Przydział poza programem.
Tabela ta informuje komputer o godzinach nauczycielskich
przedmiotów, które określiliśmy jako dodatkowe w tabeli
Przedmioty. W okienkach, które są na przecięciu nazwy
przedmiotu i nauczyciela należy wpisać liczbę godzin przedmiotu
przeznaczonego do realizacji przez danego nauczyciela. Wartości
wpisane tutaj uzupełnią wymiary godzin nauczycielskich z prawej
części tabeli głównej.

Jeszcze o nauczycielach.
Tabelę tą wypełnia prawie w całości
sam komputer (po naciśnięciu
przycisku z ogniskiem), niemniej
należy wpisać informacje dotyczące
nauczycieli
niepełnozatrudnionych,
dopełniających etat w innej
szkole, zatrudnionych na etatach
instruktorskich, uzupełniających
etat w naszej szkole. Na zakończenie określamy wymiar etatu nauczyciela.
Za jednym zamachem możemy wpisać wartość w kilka zaznaczonych oczek.

Dane na temat Administracji i Obsługi.
Program w pełni zlicza etaty i szacuje koszt tej grupy
pracowników. Zaczynamy od wypełnienia prostych
tabel Stanowiska w Administracji i w obsłudze, które
określają brzmienia stanowisk i związane z nimi
wymiary etatu.
Tabela Administracja i Obsługa opisuje wszystkie
osoby, zatrudnione w szkole.

Ramowy Plan Nauczania.
Ta obszerna tabela zawiera rozłożenie godzin
nauczania poszczególnych przedmiotów w całym,
wieloletnim cyklu nauczania. Wymaga wcześniejszego
wypełnienia pola Rok w tabeli Definicja Szkoły i
dwóch ostatnich kolumn w tabeli Oddziały. Przycisk z
rysunkiem ogniska inicjalizuje te kolumny (te lata),
które są oznaczone jako bieżące – dane są pobierane z
niniejszego arkusza z tabel Uczniowski Program
Nauczania i Dyrektorskie Zwiększenie Wymiaru.
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Tabela główna.
Tabela główna jest podstawą arkusza
organizacyjnego. Wypełnia się sama i
zawiera trzy części:
Program nauczania.
Drukowane są tu kolumny oddziałów
wraz z przydzielonymi im godzinami
nauczania poszczególnych przedmiotów,
łącznie z kolumną wykazującą liczby
godzin nauczycielskich z tych
przedmiotów przed sklejeniem
oddziałów w grupy łączone i po ich
sklejeniu.
Przydział czynności.
Kolumnami tej tabeli są nauczyciele,
którym w wierszach odpowiadających
poszczególnym przedmiotom
przydzielono do realizacji określoną
liczbę godzin. Ostatni wiersz to łączna
tygodniowa liczba przydzielonych do
realizacji godzin, bez rozbicia na godziny obowiązkowe, ponadwymiarowe, itp.
Strukturę godzin nauczycielskich.
Wydruk informacji o liczbie godzin obowiązkowych, ponadwymiarowych, instruktorskich, nauczycieli
niepełnozatrudnionych. Jest to dolna część Przydziału czynności.

Uczniowie, klasy, oddziały, godziny lekcyjne ...
Jest to tabela podsumowująca wiedzę o
uczniach. Komputer wypełnia ją na podstawie
wprowadzonych danych (lub pozyskanych z
Planu Lekcji albo z Księgi Zastępstw).
Tabeli tej nie można bezpośrednio edytować.
Zmian dokonujemy w tabelach z danymi o
szkole.

Godziny zajęć dodatkowych.
Tabela ta ujmuje wiedzę o przedmiotach,
zadeklarowanych w tabeli Przedmioty jako
dodatkowe, z ewentualnym dalszym podziałem
na obowiązkowe (tutaj Plastyka) i
nadobowiązkowe (tutaj Muzyka). Wymiar
przedmiotów dodatkowych jest odczytywany z
tabeli Przydział poza programem.
Zauważmy, że przedmiot może być częściowo
prowadzony normalnym trybem (według
wymiaru z Programu Nauczycielskiego) i jako
dodatkowy (według wymiaru z Przydziału poza programem).
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Nauczyciele, projektowana liczba godzin.
Ta tabela ujmuje wiedzę z kilku tabel
podstawowych. Liczba wierszy odpowiada
liczbie funkcji, zdefiniowanych w tabelce
Funkcje w szkole.
Kolumny żółte są przeznaczone na
porównawcze dane z ubiegłego roku i mogą być
wypełnione ręcznie. Kolumny białe wypełniają
się same i nie mogą być tutaj modyfikowane
(modyfikacje nanosi się w tabelach
podstawowych - Nauczyciele, Program
Nauczania i Przydział Czynności).

Nauczyciele i stopnie awansu zawodowego.
Tabela ta podsumowuje bieżący stan kadry
nauczycielskiej i zmiany planowane w okresie objętym
arkuszem. Jest bardzo ważna z punktu planowania
wydatków na oświatę. Wymaga wypełnienia
odpowiednich kolumn w tabeli Nauczyciele w menu
Dane.

Projektowane grupy, ich liczebności.
Ta tabela zawiera szczegółowe dane o dzieleniu klas na grupy na
poszczególnych przedmiotach i o liczebnościach tych grup.
Liczebności grup są inicjowane danymi z tabeli Oddziały i mogą być tutaj
modyfikowane.
Pamiętajmy, że:
Tabela ta nie występuje w standardowym arkuszu
organizacyjnym.

Wieloklasowe zespoły uczniowskie.
Ta tabela nie wchodzi w skład standardowego arkusza organizacyjnego.
Zawiera podsumowanie wiedzy o zespołach wieloklasowych na
poszczególnych przedmiotach. W kolumnach znajduje się wykaz, ile takich
wieloklasowych zespołów utworzono.
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Liczba dzieci w obwodzie szkoły.
Jest to tabela standardowego
dokumentu dla szkół podstawowych tabelę tą należy wypełnić na podstawie
księgi ewidencji dzieci. Formularz ten
dotyczy szkół podstawowych.
Najpierw kreujemy (przyciskami z
dużym plusem i minusem) tyle wierszy,
ile rejonów zawiera nasz obwód.
W edytorkach u góry tabeli ustalamy wiek najmłodszego rocznika oraz liczbę kolumn - roczników.
Wpisujemy dane w poszczególnych rocznikach.

Uczniowie przybywający z innych szkół.
Tabela ta należy do zestawu tabel
standardowego arkusza dla szkół
podstawowych.
Najpierw kreujemy tyle wierszy, ile szkół
mamy zamiar umieścić w tabeli. Potem
określamy liczbę roczników - kolumn tabeli.
Wreszcie wypełniamy żółte pola tabeli.

Dostęp uczniów do szkoły.
Tabela wchodzi w skład standardowego dokumentu dla szkół
podstawowych. Może znaleźć zastosowanie w gminach
wiejskich. Wypełnienia wymagają - jak zwykle - pola żółte.

Administracja i Obsługa.
Tabela wypełnia się w większości sama w oparciu o
dane z tabel definiujących Administrację i Obsługę w
menu Dane. Wpisać z klawiatury musimy
porównawcze dane z ubiegłego roku (pola żółte).
Pamiętajmy, że tabele można przenosić do innych
aplikacji, np. arkusza Excel.
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Świetlica i dożywianie.
Tabela wchodzi w skład standardowego dokumentu dla szkół
podstawowych.
Jak zwykle - wypełnienia wymagają żółte pola. Wypełniamy je myszką lub
wpisując dane z klawiatury.

Wychowanie przedszkolne.
Standardowa tabela arkusza dla szkół podstawowych. Zawiera informacje
dotyczące objęcia opieką dzieci sześcioletnich w oddziałach "0".
Pracę zaczynamy od zainicjowania tabeli danymi z innych tabel. Służy do
tego - jak zwykle - przycisk z rysunkiem ogniska.
Żółte pola mogą być wypełniane ręcznie.

Biblioteka.
W tej tabelce ręcznie wypełniamy żółte pola.
Jedna z kolumn służy do ewentualnego zgromadzenia informacji
porównawczej z ubiegłego roku.

Internat.
Tabelka dla szkół ponadpodstawowych, prowadzących internat.
Jak zwykle, wypełniamy żółte pola.
Pamiętajmy, że:
Klikając myszką w lewe górne pole tabeli (z kolorowymi
prostokącikami) otworzymy formularz właściwości tabelki.

Opieka nad młodzieżą, stypendia.
Tabela łącząca dane dotyczące opiekę stypendialną oraz wyżywienie
młodzieży.
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Zarobki indywidualne nauczycieli.
Ta tabela ma oszacować spodziewane zarobki
nauczycieli, biorąc pod uwagę wynagrodzenie
zasadnicze oraz wszystkie dodatki.
Najpierw do edytorków u góry formularza wpisujemy
trzy wartości, mające wpływ na wyliczenie zarobku.
Potem inicjalizujemy tabelę przyciskiem z rysunkiem
ogniska. Zainicjowane zostaną wiersze zaznaczone
(czyli obrysowane) myszką, nie cała tabelka.
Ta tabela zagląda do wielu innych tabel,
wypełnionych wcześniej.

Zarobki indywidualne Administracji i Obsługi.
Tabela służy do oszacowania zarobków w sektorze
Administracji i Obsługi. Pobiera dane z tabeli
Administracja i Obsługa w menu Dane.

Zestawienie kosztów osobowych nauczycieli.
Tabela ta ujmuje koszty osobowe nauczycieli.
Przyciskiem z ogniskiem inicjalizujemy tabelę. Dane
po inicjalizacji są możliwe do ręcznej edycji.
Koszt w roku budżetowym jest wyliczany według
algorytmu 4 * koszt ub. miesiąca + 8 * koszt
miesiąca bieżącego.
Więcej wyjaśnień nt. zastosowanych algorytmów
znajdą Państwo bezpośrednio w programie pod klawiszem F1.

Zestawienie kosztów osobowych Administracji i Obsługi.
Jest to tabelka podobna do poprzedniej, ale zorientowana na wyliczenie kosztu osobowego nienauczycieli.
Dane z poprzedniego miesiąca są potrzebne do wyliczenia kosztu w roku budżetowym.
Więcej wyjaśnień nt. zastosowanych algorytmów znajdą Państwo bezpośrednio w programie pod
klawiszem F1.
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Koszty pozapłacowe.
Tak zwany pozapłacowy koszt utrzymania szkoły nie
może być w niniejszym programie wyliczony i musi
być określony "ręcznie".
Koszt pozapłacowy dodajemy przyskiem z plusem,
usuwamy przyciskiem z minusem.
Przyciskiem z ogniskiem inicjalizujemy koszt w roku
budżetowym, który jest wyliczany według algorytmu 4
* koszt ub. miesiąca + 8 * koszt miesiąca bieżącego.
Niniejsza tabelka, dzieląc ten koszt na kilka
podstawowych składników, ma za zadanie pomóc
Państwu oszacować spodziewany koszt pozapłacowy.

Koszt utrzymania szkoły.
Tabelka ta ujmuje ostateczną kwotę, na jaką szacujemy
koszt utrzymania naszej szkoły.
Rok budżetowy jest określony jako 4/12 poprzedniego
roku i 8/12 bieżącego (przy arkuszu – sprawozdaniu
„wiosennym”.
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Zbiorczy Arkusz Organizacyjny.
Program komputerowy Zbiorczy Arkusz Organizacyjny jest
dedykowany tym instytucjom i osobom, które zajmują się analizą i
ocenianiem szkolnych Arkuszy Organizacyjnych – kuratoriom i
gminom. Państwo wiedzą, że analiza arkusza organizacyjnego jest dość
złożonym procesem, głównie ze względu na dużą liczbę różnych tabel i
zestawień, a także – w dużych szkołach – na ich gigantyczne rozmiary.
Zbiorczy Arkusz Organizacyjny wybiera wskazane dane ze szkolnych
arkuszy organizacyjnych, zrealizowanych w naszym programie Arkusz Organizacyjny i odpowiednio je
tabelaryzuje. Oto jego krótka charakterystyka:
-

-

pobiera dane z Arkuszy Organizacyjnych szkół, zrealizowanych za pośrednictwem naszego
programu komputerowego,
z całej masy informacji, zawartej w arkuszach organizacyjnych, automatycznie wybiera i
tabelaryzuje potrzebne Państwu parametry – liczbę uczniów, liczbę etatów w bibliotece, koszt
osobowy pracowników administracji, itp. Możemy powiedzieć, że Zbiorczy Arkusz
Organizacyjny pełni rolę filtra między szkolnymi arkuszami organizacyjnymi a informacją
potrzebną do zatwierdzenia bądź odrzucenia projektów pracy szkół na poziomie organu
prowadzącego placówki,
przekazuje dane do innych programów bazodanowych lub arkuszy typu Excel, gdzie jest możliwa
dalsza ich obróbka statystyczna,
zawiera wszystkie tabele standardowego projektu pracy szkoły oraz wiele innych zestawień, z
których mogą Państwo skorzystać,
umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów prowadzenia szkoły,
archiwizuje dane, umożliwiając ich gromadzenie czy to w postaci plików dyskowych, czy
wydruków,

Praca ze Zbiorczym Arkuszem Organizacyjnym zazwyczaj przebiega w 3 etapach:
-

-

zgromadzenie dyskietek z arkuszami organizacyjnymi szkół i umieszczenie plików (czytelnie
ponazywanych!) w katalogu roboczym,
skonfigurowanie programu do swoich potrzeb, czyli przede wszystkim określenie zbioru
potrzebnych do analizy parametrów (np. szkoły miejskie nie będą interesowały się problemem
dowożenia dzieci do placówki, szkoły bez internatu pominą informacje o internacie, ...),
analiza wartości poszczególnych parametrów, porównywanie tych wartości między poszczególnymi
placówkami, szczegółowe wglądy w treści konkretnych arkuszy organizacyjnych.

Zakończeniem pracy będzie wydanie odpowiednich decyzji co do zaakceptowania bądź odrzucenia
projektów rocznej pracy szkół.

Pozyskiwanie danych ze szkolnych arkuszy organizacyjnych.
Zbiorczy Arkusz Organizacyjny służy do przeglądania plików ze
szkolnymi arkuszami organizacyjnymi.

W tej tabeli organizujemy odczyt danych o
poszczególnych placówkach. Jest to czynność
dość złożona, dlatego prosimy informatyka o
dokładne zapoznanie Was z poniższymi
zagadnieniami.
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Przede wszystkim mamy pliki z arkuszami organizacyjnymi swoich szkół, przygotowane w naszym
programie Arkusz Organizacyjny. Pliki te prawdopodobnie znajdują się na dyskietkach, które
otrzymaliśmy od dyrektorów szkół. Być może niektórzy z Państwa pliki otrzymali przez Internet.
Wszystkie te pliki muszą się znaleźć w katalogu roboczym, tuż obok programu Zbiorczy Arkusz
Organizacyjny. By wiele plików mogło znaleźć się we wspólnym katalogu, muszą mieć niepowtarzalne,
unikalne nazwy. Proponujemy stosować oczywiste nazewnictwo w rodzaju SP1.PRO, SP2.PRO,
GIMNAZJUM12.PRO, itp.
Klawiszem z rysunkiem plusa dodajemy do tabeli nową szkołę. W tabeli przybywa pusty wiersz.
Klawiszem z minusem usuwamy wiersz tabeli. Po wykreowaniu pustego wiersza wprowadzamy do niego
placówkę, klikając myszką w pierwszą kolumnę, oznaczoną Plik dyskowy. W tym momencie pojawia się
spis wszystkich plików dyskowych, jeszcze nie wpisanych do żadnego wiersza tabeli. Wybieramy myszką
jeden z nich (teraz przydaje się zasada stosowania dobrych nazw plików! Która szkoła jest w pliku o
dziwnej nazwie ZOSIA.PRO? A która w pliku SP17.PRO?)
Pole w kolumnie Nazwa odczytana z pliku powinno wypełnić się samo z danych zawartych w pliku, o ile
dyrektor szkoły wpisał nazwę w odpowiednie pole swojego formularza. Nazwa krótka powinna być
wpisana ręcznie. Nazwa ta zostanie użyta do tytułowania nagłówków tabel.
Rozmiary tabeli i jej czcionkę wyregulujemy, klikając myszką w skrajne, lewe, górne jej pole. Gotową
tabelę możemy wydrukować, klikając myszką w przycisk z rysunkiem wstęgi papieru.
Pamiętajmy, że:
Zbiorczy Arkusz dostrzeże pliki ze szkolnymi arkuszami, gdy zostaną one umieszczone w
jego katalogu.
Wprowadzane dane należy co pewien czas zapisywać na dysku, w przeciwnym wypadku
możemy je utracić, np. w wyniku wyłączenia prądu.
Jeśli oceniamy projekty kilku różnych grup placówek (podstawówki, gimnazja, licea, ...), być
może warto ich danych nie mieszać ze sobą w jednej tabeli. Dane o podstawówkach zapiszmy
pod nazwą np. PODSTAWOWKI.TEL, o gimnazjach choćby GIMNAZJA.TEL, itd.

Dobór parametrów, niezbędnych do oceny arkuszy.
Arkusz Organizacyjny realizuje wszystkie tabele standardowych arkuszy
organizacyjnych. Rzadko kiedy będą Państwu potrzebne wszystkie
informacje, zawarte w arkuszach szkolnych. Kuratoria prawdopodobnie
zechcą się skoncentrować na stronie merytorycznej
szkolnych projektów, gminy bardzo uważnie zbadają
parametry kosztowe. Szkoły miejskie nie będą analizowane
pod kątem warunków dowożenia dzieci. Jest wiele
powodów, by przed zabraniem się do oceny arkuszy
organizacyjnych przefiltrować parametry. Do tego służy
niniejsza tabela.
W polu Widoczny zaznaczamy, czy dany parametr jest nam
potrzebny.
Wykorzystajmy też możliwości różnicowania parametrów
kolorem – bardzo ułatwi to percepcję wzrokową.
Rozmiary tej tabeli i jej czcionkę wyregulujemy, klikając
myszką w skrajne, lewe, górne jej pole (oznaczone
kolorowymi prostokątami).
Gotową tabelę możemy wydrukować, klikając myszką w przycisk z rysunkiem wstęgi papieru.
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Ocena szkolnych arkuszy organizacyjnych.
Zadaniem Teleskopu jest wyciąganie wskazanych
danych ze szkolnych arkuszy organizacyjnych i
prezentowanie ich w zwartej postaci, umożliwiającej
sortowanie i porównywanie między poszczególnymi
placówkami.
Dane poszczególnych placówek sortujemy, klikając w
lewy nagłówek tabeli (w nagłówek z numerem danej).
Dwie ostatnie kolumny wykazują średnią i sumę
określonego parametru.
Menu Tabele Arkusza i menu Koszty
zawierają wejścia do szczegółowych tabel
szkolnych wskazanej placówki – z poziomu
Teleskopu możemy więc mieć wgląd we
wszystkie szkolne arkusze organizacyjne.
Przycisk ze słoneczkiem odświeża akurat
pootwierane tabele szkolnych arkuszy
organizacyjnych (na rysunku obok jest otwarta
jedna taka tabela Nauczyciele i projektowana
liczba godzin).

