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Na ciężką próbę wystawieni zostali 
w ubiegłym roku absolwenci gimnazjów 
starający się o przyjęcie do szkół ponad-
gimnazjalnych, ich rodzice i pracowni-
cy tych szkół uczestniczący w przepro-
wadzaniu naboru. Obnażonych zosta-
ło wiele słabych punktów w systemie 
rekrutacji. Uważnie obserwowaliśmy 
wszystkie związane z tym wydarzenia, 
a wnioski, które z tego wyciągnęliśmy, 
stały się podwaliną naszego systemu in-
formatycznego. 

Pod naporem
W ubiegłym roku sytuacja wokół naboru 
do szkół ponadgimnazjalnych była wy-
jątkowo napięta. Co się na to złożyło? 
W wielkich miastach co bardziej zapo-
biegliwi gimnazjaliści (lub ich rodzice) 

składali dokumenty nawet do kilkudzie-
sięciu szkół jednocześnie. Powodowało 
to, że najpopularniejsze szkoły (choć nie 
tylko one) miały na wstępie nawet kilka 
tysięcy kandydatów. Dane ich wszyst-
kich szkoła musiała wprowadzić, zwery-
fikować, przeliczyć każdemu osiągnięcia 
na punkty i według ich liczby uszerego-
wać na listach kandydatów do poszcze-
gólnych klas. A ostatecznie, jak się oka-
zało, do szczególnie obleganych szkół 
przyjmowani byli kandydaci, którzy 
pierwotnie zajmowali na liście miej-
sce w drugim tysiącu chętnych do da-
nej klasy. 

Nie istniała wymiana informacji mię-
dzy szkołami. Skutkowało to sytuacją, 
w której jeden kandydat mający odpo-
wiednio dobre wyniki figurował jako 
przyjęty do kilkunastu klas jednocze-
śnie. Wielu takich szczęśliwców, zde-
cydowawszy, w której szkole ostatecz-
nie chcą się uczyć, nie informowało po-
zostałych szkół o swoim wyborze, co 
szybko zwalniałoby miejsca dla następ-
nych w kolejce. 

Nie wszędzie przyjmowano wstęp-
nie kopie świadectw, w którejś ze szkół 
kandydaci zostawiali więc oryginał. 
Potem trzeba było go szybko odzyskać 
i złożyć w tej jednej szkole, do której 
zainteresowany się dostał i którą zaak-
ceptował. A że tak liczni kandydaci zmu-
szeni byli do przenoszenia swoich do-
kumentów, następował duży bałagan. 
Niełatwo było zorganizować sprawne 
wydawanie dokumentów (w tym bie-
żącą aktualizację informacji i usuwanie 
z list tych, którzy dokumenty odebra-
li). Przypomnę, że działo się to w sytu-
acji, gdy szkoła miała obsłużyć kilka ty-

Szkoły ponadgimnazjalne – przetrwać 
napór czy skomputeryzować nabór?
Radosław Wiktorski
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sięcy zniecierpliwionych kandydatów 
naraz. W sekretariatach trwały sądne 
dni. Przepychanki pod listami przyję-
tych były na porządku dziennym. Cała 
ta operacja kosztowała mnóstwo ner-
wów wszystkich, zarówno ubiegających 
się o przyjęcie i ich rodziców, jak i pra-
cowników szkół. 

Trudna sztuka 
wyciągania wniosków
Chcąc zapobiec podobnej sytuacji 
w tym roku, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu ograniczyło nowym 
przepisem rozporządzenia1 liczbę szkół, 
do których kandydat może składać do-
kumenty. Oczywiście postanowienie to 
zmniejszy w niewielkim stopniu skalę 
zjawiska, ale problemów nie wyeliminu-
je. Nadal nierozwiązana pozostaje kwe-
stia wielostronnego przepływu informa-
cji pomiędzy szkołami, a pracownikom 
szkół przyjdzie wprowadzać i opraco-
wywać dane całych rzesz kandydatów, 
cierpliwie wyliczać im punkty oraz spo-
rządzać listy osób zakwalifikowanych 
do poszczególnych klas i tasiemcowe 
listy rezerwowych. 

Wykorzystać komputery!
Konieczność usprawnienia procesu na-
boru przez zastosowanie technologii 
komputerowej wydaje się oczywista. 
Z inicjatywą stworzenia takiego syste-
mu wystąpiło równolegle kilku dyrek-
torów warszawskich liceów oraz fir-
ma RAD-COM już na początku 2002 
roku, a po kilku miesiącach system 
przybrał konkretną postać. Autorami 
merytorycznej koncepcji funkcjo-
nowania programu są Jerzy Gniadek 
– dyrektor XI L.O. im. Mikołaja Reja 
w Warszawie oraz Krzysztof Mirowski 
– dyrektor LXVII L.O. przy Wydziale 
Pedagogicznym UW w Warszawie. 

Oprogramowanie zostało wykonane 
przez warszawską firmę RAD-COM. 
Dzięki zainteresowaniu i zaangażowa-
niu Aleksandra Tynelskiego – naczelni-
ka wydziału oświaty dzielnicy Warszawa 
Śródmieście system zostanie w tym ro-
ku wdrożony i obejmie na początek je-
denaście szkół. 

Jak został on pomyślany? Przede 
wszystkim tak, aby uwzględniał zwią-
zane z przyjęciem do szkoły potrzeby. 
Potrzeby zarówno kandydata, jak i sa-
mej szkoły. Przyjrzyjmy się teraz, jak 
zostało to zrealizowane.

Jak funkcjonuje nasz system

Aktywność kandydata 
rozsądnie ukierunkowana

Uczeń pragnący kandydować do szkoły 
objętej systemem musi przede wszyst-
kim się zarejestrować. Odbywa się to 
za pośrednictwem Internetu. Dostęp 
do strony internetowej systemu każdy 
zainteresowany może uzyskać z dowol-
nego miejsca: ze szkoły, z domu, od ko-
legi, z miejsca pracy rodziców czy z ka-
wiarenki internetowej. 

Na stronie systemu jest przygotowa-
ny odpowiedni formularz, który kandy-
dat musi wypełnić. W ten sposób zbie-
rane są dane niezbędne szkole w proce-
sie naboru: imię, nazwisko, data i miej-
sce urodzenia, adres zamieszkania, dane 
o rodzicach itp. Oprócz danych o cha-
rakterze osobowym kandydat podaje 
również wymyślone przez siebie (i zna-
ne tylko sobie) hasło. Po wypełnieniu 
formularza system podaje do wiadomo-
ści kandydata niepowtarzalny ciąg zna-
ków będący jego identyfikatorem w sys-
temie. Kandydat powinien go zapamię-
tać lub zapisać, podobnie jak swoje ha-
sło. Ten unikalny identyfikator oraz po-
dane wcześniej hasło będą mu służyć 
do dalszych kontaktów z systemem. 

Dzięki wykorzystaniu 
w programie KSEON 2000+ 
możliwości Internetu 
powstał system, 
który jest w stanie 
zdecydowanie usprawnić 
organizację naboru

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2002 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 2, poz. 21).

To kandydat do szkoły 
wprowadza swoje dane 
przez Internet 
do systemu 
komputerowego
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I będzie musiał je podać za każdym ra-
zem (oczywiście za wyjątkiem pierwsze-
go etapu rejestracji), gdy będzie z sys-
temu korzystał. 

Kolejnym etapem jest wybór szkół 
i klas, o przyjęcie do których kandydat 
chce się ubiegać. Po wprowadzeniu 
wszystkich danych na kolejnej stronie 
(przypomnijmy, że wszystko odbywa 
się za pośrednictwem stron interneto-
wych) kandydat jest proszony o doko-
nanie wyboru klas, które go interesują. 
I, co warte podkreślenia, musi on usze-
regować wszystkie klasy, o przyjęcie 
do których chce się ubiegać, według su-
biektywnie rozumianego kryterium waż-
ności – od tej, na której mu najbardziej za-
leży, do tej, na której zależy mu najmniej. 
Tak stworzy listę swoich preferencji. 

Dzięki temu, że system będzie mógł 
uwzględnić listy osobistych preferen-
cji wszystkich kandydatów, nie będzie 
wreszcie problemu blokowania miejsc, 
czyli sytuacji, w której kandydat figu-
ruje jako przyjęty do kilku klas jedno-
cześnie. Nowe rozwiązanie polega bo-
wiem na tym, że nawet jeśli (dzięki do-
brym wynikom) absolwent gimnazjum 
spełni kryteria przyjęcia do kilku klas, 
to system wykaże go jako przyjętego tyl-
ko do jednej klasy – tej, na której naj-
bardziej mu zależało. 

Wróćmy jednak do sporządzania li-
sty preferencji. Nad ostateczną jej za-
wartością warto dobrze się zastanowić. 
Dlatego, zanim dana klasa zostanie do-
dana do listy preferencji kandydata, wy-
świetlany jest regulamin przyjęć do tej 
klasy, a kandydat proszony jest o jego 
zaakceptowanie. Bez akceptacji regu-
laminu przyjęć niemożliwe jest doda-
nie klasy do listy preferencji. 

Jeżeli wszystkie interesujące kandy-
data klasy zostały już wybrane, może on 
przystąpić do wydrukowania podania 
(formularza aplikacyjnego). Najprościej 
uczynić to bezpośrednio z przeglądarki 

internetowej, ale równie dobrze moż-
na pobrać plik typu pdf i wydrukować 
go później, w dowolnym innym miej-
scu. Otrzymany w ten sposób wydruk 
jest gotowym, wypełnionym już odpo-
wiednimi danymi formularzem, który 
wymaga jedynie podpisu kandydata, je-
go rodziców lub opiekunów i zaniesie-
nia do szkoły2. 

W podobny sposób, to znaczy rów-
nież przy użyciu odpowiednich stron 
internetowych, kandydat wprowadza 
do systemu (wpisuje za pomocą klawia-
tury) swoje wyniki i osiągnięcia (oce-
ny ze świadectwa ukończenia gimna-
zjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego 
oraz inne punktowane osiągnięcia). 
Po wprowadzeniu tych danych do sys-
temu należy dostarczyć do szkoły świa-
dectwo oraz pozostałe wymagane do-
kumenty. 

Po terminie ogłoszenia wyników 
kandydat wchodzi (podając swój iden-
tyfikator i hasło) na internetową stronę 
systemu i otrzymuje informacje o uzy-
skanych przez siebie wynikach: czy, 
gdzie i na której pozycji został przyję-
ty lub oczekuje na liście rezerwowych. 
Oczywiście sytuacja kandydata może 
ulegać zmianie (niektórzy mogą rezy-
gnować z wybranej wcześniej szkoły), 
ale dzięki internetowym połączeniom 
z bazą danych systemu łatwo swoją po-
zycję na bieżąco śledzić. 

Ułatwienie realizacji 
zadań szkoły
Na podstawie powyższego opisu nie-
trudno się zorientować, że to właśnie 
na kandydatach spoczywa obowiązek 
wprowadzenia swoich danych do sys-
temu. Wobec tego wydatnie male-
ją nakłady pracy po stronie szkoły. 
W początkowej fazie naboru do szko-
ły zadaniem jej pracowników jest tyl-
ko weryfikacja danych wprowadzonych 

2 Kandydat może dowolnie modyfikować listę swoich preferencji do momentu zaakcepto-
wania formularza aplikacyjnego przez szkołę. Jeśli zmieni zdanie, po prostu ustala prefe-
rencje jeszcze raz i drukuje nowy formularz. Po zaniesieniu go do szkoły i zaakceptowa-
niu przez jej pracownika upoważnionego do zajmowania się naborem nie ma już możli-
wości zmiany listy preferencji.

System uwzględni 
preferencje uczniów 

co do szkół i klas oraz 
zadba o to, by najlepsi 

nie blokowali miejsc innym 
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przez kandydatów. Jej celem jest zapo-
bieżenie pomyłkom i podawaniu nie-
prawdziwych danych. Dotyczy to oczy-
wiście zarówno formularzy aplikacyj-
nych (podań) dostarczanych przez ab-
solwentów gimnazjów, jak i pozosta-
łych dokumentów.

Taką wnikliwą kontrolę przeprowa-
dzają, również przy użyciu strony in-
ternetowej, upoważnieni pracownicy 
szkoły. Każdy z nich posługuje się nada-
nym mu przez system identyfikatorem 
i hasłem. Jednocześnie może pracować 
w systemie wielu pracowników szkoły. 
Zadaniem każdego z nich jest sprawdze-
nie, czy dane umieszczone w bazie da-
nych systemu i następnie wyświetlone 
na ekranie nie różnią się od tych figu-
rujących w dostarczonych przez kan-
dydata dokumentach. 

Drugim zadaniem szkoły, tak jak 
i w zwykłym procesie naboru, jest 
gromadzenie dokumentów. Tym ra-
zem jest to jednak łatwiejsze, bo moż-
na wykorzystywać niepowtarzalne nu-
mery identyfikacyjne nadawane kandy-
datom przez system. 

Po terminie ogłoszenia wyników na-
boru szkoła otrzymuje z systemu goto-
we listy osób przyjętych do wszystkich 
swoich klas oraz listy rezerwowych, 
czyli osób oczekujących na ewentu-
alne zwolnienie się miejsca. Istnieje 
możliwość bezpośredniego wydrukowa-
nia tych list z systemu bądź pobrania pli-
ku gotowego do wydruku lub pobrania 
pliku w standardowym formacie z za-
miarem dalszego przetwarzania na przy-
kład w edytorze tekstów czy w arkuszu 
kalkulacyjnym. W podobnej formie, już 
po zakończeniu naboru, szkoła otrzy-
muje gotowe statystyki dotyczące re-
krutacji. Zgromadzone w systemie dane 
o uczniach przyjętych mogą być w pro-
sty sposób importowane do programu 
SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 2000+, co 
dodatkowo oszczędzi pracownikom se-
kretariatu żmudnej pracy.

Zastosowanie opisywanego systemu 
informatycznej obsługi naboru przynie-
sie wiele pozytywnych efektów. 

Zalety systemu 
z punktu widzenia kandydata

Wygoda i prostota obsługi
Większość elementów procedury stara-
nia się o przyjęcie do szkoły ponadgim-
nazjalnej jest realizowana za pośrednic-
twem Internetu, zatem kandydat może 
wykonywać wszelkie niezbędne czyn-
ności w spokoju, bez tłoku i zdenerwo-
wania. W zasadzie może załatwiać swo-
je sprawy z dowolnego miejsca na świe-
cie, pod warunkiem, że ma tam dostęp 
do Internetu. Nie musi stać w kolejkach, 
wypełniać ręcznie formularzy i przepi-
sywać w razie pomyłki, tłoczyć się przy 
tablicach z wynikami. System „prowa-
dzi go za rękę” – podpowiada kolejne 
kroki do wykonania. 

Przejrzystość (uczciwość) 
postępowania rekrutacyjnego
Wszyscy kandydaci mają gwarancję rów-
nego traktowania. Sami wprowadzają 
dane. Punkty wyliczane są przez kom-
puter, co zapobiega pomyłkom; podob-
nie jest w wypadku układania list osób 
przyjętych do szkoły. Nie ma możliwo-
ści zewnętrznej ingerencji w tak usta-
loną punktację ani w listy przyjętych 
– zatem rekrutacja prowadzona jest 
uczciwie.

Dostępność informacji
Dzięki wykorzystaniu Internetu kandy-
dat może uzyskać potrzebne mu infor-

System 
zapewni kandydatom 
komfort obsługi
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macje o dowolnej porze dnia i nocy, 
z dowolnego miejsca na świecie, cał-
kowicie niezależnie od godzin pracy 
sekretariatu szkoły. 

Wszystkie te czynniki sprawiają, iż 
zarówno sam kandydat, jak i jego rodzi-
ce są znacznie mniej narażeni na stres 
i niepewność w tym trudnym dla nich 
okresie. 

Zalety systemu 
z punktu widzenia szkoły
Oczywiście, opisywany system ma słu-
żyć nie tylko kandydatom, ale także, 
a może nawet przede wszystkim – szko-
łom. Patrząc z ich perspektywy, odnoto-
wać należy wiele rozmaitych ułatwień 
i usprawnień. 

Gotowe dane
Znaleziono sposób na odciążenie szko-
ły. Dzięki zastosowaniu systemu zosta-
je z niej zdjęty bardzo uciążliwy obo-
wiązek wprowadzania danych kan-
dydatów, a później danych uczniów 
przyjętych (przypomnijmy, że pro-
gram KSEON 2000+ umożliwia trans-
fer danych do programu SEKRETARIAT 
UCZNIOWSKI 2000+). Wszystkie nie-

zbędne dane wprowadza-
ją do bazy sami kandydaci. 
Zadaniem szkoły jest jedy-
nie ich weryfikacja, która 
jest znacznie mniej pra-
cochłonna, a dzięki wpro-
wadzonym udogodnieniom 
także mniej uciążliwa.

Obliczenia 
i listy przyjętych 
– szybko i bez 
pomyłek 
Skomputeryzowany sys-
tem wyręcza również szko-
łę w wyliczaniu i sumowa-
niu punktów zdobytych 
przez kandydatów, a tak-
że w układaniu nazwisk 
w gotowe listy przyjętych 
do poszczególnych klas i li-

sty rezerwowych. Dużym i popularnym 
szkołom z racji ogromnej liczby chęt-
nych realizacja tego zadania przy zaan-
gażowaniu kilku czy kilkunastu pracow-
ników zajmowała kilkanaście godzin lub 
nawet kilka dni. Tymczasem program 
komputerowy wykona to w kilka czy 
kilkanaście minut i to bez pomyłek! 
A szkoła otrzyma z systemu listy goto-
we do wydrukowania. 

Automatycznie sporządzane 
statystyki
Podobnie jest ze wszystkimi niezbędny-
mi statystykami sporządzanymi obligato-
ryjnie dla organów prowadzących i ku-
ratorium. Wszystko dzieje się w pełni 
automatycznie, w zasadzie bez żadne-
go zaangażowania pracy szkoły (pozo-
staje jedynie wydrukowanie gotowych 
zestawień).

Mniejsza pracochłonność, 
więcej spokoju
Suma wymienionych udogodnień po-
woduje znaczne zmniejszenie (liczo-
nego w osobogodzinach) obciążenia 
szkół pracą związaną z obsługą kandy-
datów. Sami ubiegający się o przyjęcie 
wykonują bowiem większość czynno-
ści przez Internet, a ich kontakt ze szko-
łą ogranicza się jedynie do dostarczenia 
dokumentów. Nie ma problemu z pyta-
niami dotyczącymi regulaminów przy-
jęć, punktacji, wypełniania formularzy, 
pobierania druków itp. Kandydaci do-
starczają do wszystkich szkół standar-
dowe podania przygotowane w syste-
mie i wydrukowane, zatem kompletne 
i czytelne. Podobnie jest z ogłoszeniem 
wyników – zamiast tłoczyć się przed ta-
blicą z wynikami, kandydaci mogą sko-
rzystać z Internetu i w ogóle nie muszą 
odwiedzać szkoły. Po wprowadzeniu 
przez pracowników szkół informa-
cji o potwierdzonych przez zaintere-
sowanych wyborach i rezygnacjach 
z ubiegania się o miejsce w konkret-
nej klasie – system sam automatycznie 
aktualizuje listy przyjętych oraz listy re-
zerwowych.

Program KSEON 2000+ 
znacząco odciąża szkołę, 

biorąc na siebie 
sporą część pracy 

związanej z naborem
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Czyste ręce
Przejęcie przez system komputerowy 
zadań wyliczania punktów i układa-
nia list uczniów przyjętych do szkoły 
to nie tylko zysk w postaci zmniejsze-
nia ilości pracy. To także czystość re-
guł i wiarygodność prowadzonego na-
boru. Przy zastosowaniu opisywanego 
programu nie może być mowy o ma-
nipulowaniu punktami, listami przyję-
tych. Wobec w pełni skomputeryzo-
wanej procedury odpadają pomówie-
nia o korupcję. 

Bezpieczeństwo systemu
Bardzo ważnym elementem, na który au-
torzy oprogramowania położyli szcze-
gólny nacisk, jest jego bezpieczeństwo. 
Wszystkie dane gromadzone przez pro-
gram przechowywane są w centralnej 
bazie danych. Regularnie odbywa się 
wykonywanie kopii zapasowych jej za-
wartości. Baza chroniona jest przed nie-
powołanym dostępem systemami typu 
firewall3. Każdy użytkownik systemu 
ma dostęp wyłącznie do danych prze-
znaczonych dla niego (kandydat – tylko 
do informacji dotyczących jego osoby, 
szkoła – wyłącznie do danych osób, któ-
re chcą być jej uczniami). Hasła wszyst-
kich użytkowników systemu są przecho-
wywane i przesyłane w formie zaszyfro-
wanej, co chroni je przed odczytaniem 
przez kogoś niepowołanego. Jedyną oso-
bą, która zna hasło dostępu do danego 
konta, jest jego użytkownik. 

Bezpieczne jest również przesyła-
nie danych. Zastosowano środki zabez-
pieczające przed nielegalnym podsłu-
chem transmisji przez osoby niepowo-
łane, m.in. protokół SSL, transmitowa-
ne dane są szyfrowane przy użyciu za-
awansowanych technik kryptograficz-
nych, odbywa się także sprawdzanie 
tożsamości stron transmisji (potwier-

dzane każdorazowo certyfikatem do-
starczanym przez instytucję zaufania 
publicznego). Warto podkreślić, iż te-
go typu zabezpieczenia stosowane są 
obecnie w większości internetowych 
systemów bankowych.

Myślenie perspektywiczne
Zagadnienie naboru do szkół ponadgim-
nazjalnych stwarza problemy organiza-
cyjne w dużej mierze dlatego, że nie zo-
stało w sposób trwały (na długie lata) 
unormowane. W zasadzie co roku poja-
wiają się nowelizacje obowiązujących 
przepisów, często znacząco zmieniają-
ce sposób prowadzenia naboru. 

Nie znaczy to, że należy czekać 
na poprawę sytuacji z założonymi rę-
koma. Przeciwnie. Nasz system jest go-
towy. Oprogramowanie komputerowe 
do jego obsługi skonstruowaliśmy w ta-
ki sposób, by możliwe było wprowadza-
nie zmian bez konieczności naruszania 
zasadniczych elementów jego struktu-
ry. Trwałym fundamentem systemu jest 
baza danych w postaci podsystemu ob-
sługi kandydatów i szkół, wprowadzania 
danych i prezentacji wyników. Dopiero 
na nią nakładane są wymagania formal-
ne wynikające z aktualnych uwarunko-
wań prowadzenia naboru. Dzięki takiej 
konstrukcji system ten będzie w stanie 
sprostać potrzebom jego użytkowników 
także w przyszłych latach. 

 Wykorzystanie Internetu, sprawne 
gromadzenie danych, wymiana informa-
cji między szkołami, szybki i pewny do-
stęp do zgromadzonych danych, duże 
ułatwienia w trakcie rekrutacji – zarów-
no dla kandydata, jak i dla szkoły – to 
cechy, dzięki którym system ten wyda-
je się niezbędny, aby nabór, bez wzglę-
du na jego rozmiary, można było prze-
prowadzać profesjonalnie – sprawnie 
i nowocześnie.

3 Więcej informacji o tym, jak działa taki system można znaleźć w artykule Piotra 
Trochimiuka Spam i inne zagrożenia związane z pocztą elektroniczną zamieszczo-
nym w tym numerze BI.

Na wprowadzeniu 
nowego systemu 
zyskają kandydaci, 
szkoły i władze


