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Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą
w Powiecie Tomaszowskim
UDA-RPLD.04.02.00-00-004/10-00
z dnia 18 października 2011 roku
zmieniona w dniu 30 listopada 2011 roku aneksem
Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-004/10-01

Starosta Tomaszowski informuje, że Powiat Tomaszowski zakończył realizację projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn.: „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie
Tomaszowskim.”
Głównym celem osiągniętym w projekcie jest informatyzacja tomaszowskich placówek
oświatowych oraz uruchomienie e-usług edukacyjnych. W ramach projektu łącznie osiem
placówek oświatowych z terenu Powiatu oraz Starostwo Powiatowe zostały wyposażone w
nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie.
Dzięki platformie edukacyjnej oraz portalowi informacji oświatowej uruchomiono
elektroniczne usługi dla uczniów i rodziców oraz kadry nauczycielskiej i administracyjnej. Odtąd
można będzie skorzystać z jednej z siedmiu aplikacji.
 Rodzice mogą drogą elektroniczną dotrzeć do bieżących informacji o osiągnięciach dziecka,
nieobecnościach, czy zachowaniu – bez konieczności dotarcia do szkoły. Uczniowie mają
możliwość korzystać z nowoczesnych form edukacji, dostępu do materiałów dydaktycznych,
w tym multimedialnych.
 E-dziennik jest także wsparciem pracy nauczycieli dzięki bieżącemu dostępowi do aktualnych
danych o uczniach, zapewnia on stałą komunikację z rodzicami.
 Pracownikom administracji wdrożone oprogramowania pozwalają na zintegrowaną obsługę
budżetu oświatowego i jego planowanie (obejmą wszystkie zasadnicze operacje księgowe od budowania planu kont, pobierania listy płac z systemu płacowego, poprzez księgowanie
dokumentów aż do obsługi zestawień i sprawozdań), elektroniczną obsługę kadrowo płacową (naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, sporządzanie zestawień do sprawozdań np.
dla GUS), zarządzanie informacjami o uczniach (dokumentowanie przebiegu nauki uczniów
w dowolnej placówce oświatowej czy wypełnianie świadectw).
Podsumowując – do dyspozycji oddane zostały:





Portal informacji oświatowej,
Platforma edukacyjna,
Zintegrowany system obsługi budżetu,
System zarządzania informacją o uczniu,
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 System kadrowo płacowy jednostek,
 System obsługi finansowej jednostek,
 System Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego.
Całkowite koszty projektu wyniosły: 1 153 740,00 pln
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 133 929,00 pln
Dofinansowanie z EFRR: 963 839,65 pln
Placówki objęte projektem: I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Hojnowskiego, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 i Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej.

