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Standaryzuję i Centralizuję … czy odwrotnie ???

Zapadła decyzja (w domyśle ktoś kazał ;-)))

Wypada scentralizować bo inni już…, a może jeszcze 

nie… 

Będzie nam łatwiej,

Zrobię w końcu porządek ze wszystkimi opornymi,

Będzie mniej pracy, 

Będzie czym się pochwalić,

Będzie taniej,

Wszyscy (inni) będą działać, a ja mam wolne,

Centralizuje ponieważ … ???



Symbioza - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi 

korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

Do symbiozy zalicza się również często protokooperację i wtedy wyróżnia się:

mutualizm – symbioza obligatoryjna, związek ścisły i konieczny,

protokooperacja – symbioza fakultatywna, związek luźniejszy i niekonieczny, może być 

okresowy.

Standaryzacja i centralizacja czyli 
koegzystencja oświatowa

Najbardziej jaskrawym przykładem braku koegzystencji jest …



Co ja z tym pocznę – implementacja projektu 
w szkole,  czyli centralizacja centralizacji 

Jak wdrożyć i wykorzystać, a nie tylko kupić produkt 



Centralizacja usług nie:

 naprawi złych obyczajów i przyzwyczajeń,

 działa bez opracowanych procedur,

 jest ułatwieniem w pracy bez standaryzacji działań,

 poprawi ego i samopoczucia żadnego dyrektora,

 stworzy lepszej komunikacji, jeżeli w organizacji (szkole) 
do tej pory jej nie stworzono,

jest antidotum na „nierobów”,

 poprawi wizerunku np. szkoły,

 działa jeżeli nie mamy konkretnego planu na jej  
 wykorzystanie,



Które program jest najlepszy?

Która firma jest najlepsza?

 Ten którego nie kupisz ponieważ nie ma go na rynku …
 i nigdy nie będzie,

 To produkt dedykowany, który sam wymyślisz, ale który 
nigdy nie powstanie bo będzie kosmicznie kosztowny,

 To produkt, którego nikt nie stworzy, bo będzie tak idealny, 
że wykorzystasz go tylko TY i wyłącznie w Twojej organizacji 
(szkole),

 …wiec który?

 … i czy taki istnieje?

 Obecnie na rynku nie ma Firmy, która posiada wszystkie 
programy wykorzystane w Projekcie Lubelskim.



Co uzyskaliśmy

Archiwizację Bezpieczeństwo Ochrona Dostęp dla wszystkich do rzeczy 
wcześniej niedostępnych

Infrastruktura sieciowa Internet i … już…
Oprogramowanie 

Sprzęt komputerowy

Integracja systemów i programów 

JRWA, instrukcja kancelaryjna
Określone standardy



Co by sobie scentralizować

Prezentowanie lekcji on-line 
z sal lekcyjnych

Legitymacja szkolna która obsługuje ucznia 
(wszystkie uprawienia „wędrują za uczniem”

Scentralizowany 
monitoring oraz nadzór 
np. Straż Miejska

Centralizacja usług drukowanie i 
kopiowania – dzierżawienie sprzętu 
studium przypadku w oparciu o MyQ (na 
poziomie szkoły i Miasta)

Standaryzacja i centralizacja zakupów 
sprzętu informatycznego

Standaryzacja i centralizacja zakupów 
oprogramowania przykład Office 365

Telewizja interaktywna centralne 
zarządzanie treścią Samsung Magic Info

System do nauczania zdalnego – Centralny Lubelski 
(ogólnopolskiego chyba się nie doczekamy szybko)

Zewnętrzna archiwizacja danych 

Windy, szafki ubraniowe, szafki na książki, 
wejście do szkoły, biblioteka, stołówka 



Szkoła …

… studium przypadku jak otworzyć zdalnie szkołę w dobie koronawirusa na 
przykładzie Zespołu Szkół nr 13 – Przedszkole nr 88 i Szkoła Podstawowa nr 58 
…
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