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Nasza szkoła w internacie

NOWOCZESNA
NOWOCZESNA

SZKOŁA
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Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe

wyposażone

w

nowoczesny

sprzęt komputerowy i połączenie szybkim

Programy w naszej
szkole

łączem internetowym. Każdy uczeń może

Praca sekretariatu z
komputerami

ści się w sali nr 27 znajduje się tam stałe

♦

„MCI”

♦

Sprzęt w naszej szkole

indywidualnie na lekcji pracować przy jednym komputerze. Pierwsza pracownia mie-

łącze
w

internetowa

komputer

o

DSL,

wydajności

wyposażone
procesora

1.7Ghz z 256RAM, obszerny dysk i szeroką gamę oprogramowań, dzięki którym
uczeń może nauczyć się języków obcych.
Dokończenie na stronie 2

Sala zaopatrzona jest w wysokiej klasy sprzęt: projektory multimedialne, skanery, drukarki,
rzutnik pisma i foliogramów. Sala nr 25 wyposażona jest w monitory 15 calowe, szybkie komputery
2 .0 G h z
z

taktowane
i

bogatym

256

zegarem
R AM ,

oprogramowa-

niem. Nowoczesny sprzęt towarzyszący: projektory multimedialne, skanery, drukarki,
rzutnik pisma i foliogramów,
aparaty

cyfrowe,

kamera

analogowa. Wszystkie komputery połączone są siecią
lokalną udostępniającą poza
oprogramowaniem stałe łą-

fot. Jarek Stachowski

cze internetowe SDI połączo-

ne z Multimedialne Centrum Informacji, wyposażonym w komputery z DVD i monitory 17 calowe. Uczniowie mogą korzystać z ksera w sekretariacie szkolnym który jest wyposażony w komputery, dzięki którym panie sekretarki mogą uporać
się z danymi i rachunkowością. Uczniowie uczący
się w zawodzie sprzedawca mają dostęp do kas
fiskalnych, dzięki którym mogą się nauczyć pracy
w branży handlowej. Z komputerów korzystają też
nauczyciele, są one pomocne w przygotowaniu
ciekawych informacji na lekcję. Jarek Stachowski
rys. Jarek Stachowski

MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIALNE CENTRUM
CENTRUM INFORMACJI
INFORMACJI „MCI”
„MCI”
ki

W Zespole Szkół im. Adama Wodzicz-

Na wyposażeniu czytelni znajduje się księ-

w październiku 2003r. zaczęło działać

gozbiór podręczny, książki popularno na-

multimedialne centrum

informacji (MCI).

ukowe, literatura piękna, księgozbiór meto-

Znajduje się ono w czytelni tworząc razem

dyczny dla nauczycieli i cztery stanowiska

doskonały punkt pozyskiwania informacji.

komputerowe, zaopatrzone w 17” monitory
2

oraz odtwarzacze DVD. Komputery umożli-

I dystrybutorów oprogramowania. Chcąc

wiają

skorzystać z stanowiska wystarczy, że

w

dostęp do informacji zawartych

ogólnoświatowej

sieci

komputerowej,

uczeń pokaże swoją legitymacje szkolną

znanej nam jako Internet. Zasady korzysta-

i identyfikator. Uczniowie nie tylko zdobywa-

nia z Multimedialnego Centrum Informacji

ją informacje dotyczące tematów lekcyjnych

zostały określone w regulaminie. Do naj-

, ale także rozwijają zainteresowania z dzie-

ważniejszych z nich należy m.in.. pracowni-

dziny: muzyki, teatru, sportu, kultury itp.. In-

cy

i uczniowie Zespołu Szkół mają prawo

ternet także umożliwia młodzieży klas matu-

do bezpłatnego korzystania z zasobów

ralnych dostęp do informacji dotyczących
wyboru szkół (policealnych, pomaturalnych,
uczelni wyższych całego kraju). Uczniowie
mogą uzyskać aktualne wiadomości z życia
politycznego, gospodarczego kraju i świata .
Użytkownicy komputerów mają dostęp przy
stanowiskach do odtwarzaczy DVD, które
umożliwiają oglądanie różnorodnych filmów

zdj. Szymon Macioszczyk

edukacyjnych (ilustracji, obrazów, zdjęć)

i czytelni. Ponadto nauczyciele posiadają

Oraz odtwarzanie encyklopedii multimedial-

dwa stanowiska komputerowe, znajdujące

nych zapisanych na płytach CD-ROM. Jed-

się w pokoju nauczycielskim nie blokując

nym słowem MCI jest bardzo przydatne

przy tym stanowisk przypisanym uczniom

w takiej szkole jak Zespół Szkół im. Adama

w MCI. Obowiązuje generalna zasada uży-

Wodziczki w Mosinie.
Hubert Chudzicki

wania Multimedialnego Centrum Informacji
wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać stanowisk do prowadzenia prywatnej korespondencji i komunikacji
(mail, czat itp.). Przestrzegany jest również
zakaz zastosowania komputerów w celach
zarobkowych oraz wykonywania czynności
naruszających prawa autorskie twórców

rys. Hubert Chudzicki
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PROGRAMY UśYWANE W NASZEJ
SZKOLE
Programów tego typu jest dużo więcej, ale
opisaliśmy te, które są najczęściej wykorzystywane. Następnym pakietem programów,
zainstalowanym

w

komputerach

naszej

szkoły jest pakiet OFFICE XP PROFESIONAL, do którego należą takie programy jak
Microsoft Excel, który pomaga wykonywać
obliczenia, analizować informacje i zarządzać arkuszami kalkulacyjnymi, które są
Nasza szkoła posiada bardzo wiele kompu-

pomocne przy różnych obliczeniach mate-

terów

programów,

matycznych. Program PowerPoint, za które-

umożliwiających pracę i naukę poprzez

go pomocą można tworzyć i edytować

wykorzystanie tego sprzętu. Podstawowym

prezentacje pokazu slajdów, spotkań oraz

programem systemowym, na którym pracu-

stron sieci Web pomaga nam w prezento-

je większość komputerów w naszej szkole

waniu pokazów i referatów, które przedsta-

jest WINDOWS XP PROFESIONAL. Jest to

wiamy klasie, bądź szkole na zajęciach.

bardzo dobry program o szerokim zastoso-

Kolejny program to Microsoft Publisher,

waniu. Równie użytecznym programem jest

przy pomocy którego można tworzyć i edy-

Windows Media Player, który odtwarza

tować biuletyny, broszury, ulotki i strony

multimedia cyfrowe, na przykład muzykę,

sieci Web. Dzięki niemu możemy zdobywać

wideo, co umożliwia oglądanie wszelkiego

doświadczenie w dziennikarstwie. Program

rodzaju filmów naukowych i nie tylko,

Microsoft Word pomaga nam tworzyć i edy-

odtwarza on także płyty CD oraz DVD.

tować tekst i grafikę w listach, raportach,

i

szeroką

gamę

stronach sieci Web lub wiadomościach
e-mail stanowi nieodłączną część tego
pakietu i jest on najczęściej używany. Do
tego pakietu należą także programy: Microsoft Access, Microsoft FrontPage i Microsoft
Ou tlo ok.

Prog ramem

p omag ają cym

w nauce szybkiego czytania jest program
o nazwie mówiącej samą za siebie, czyli
po
4

p ro s tu

„ Sz yb ki e

C z y ta n i e ”.

NASZA SZKOŁA W
INTERNECIE

Program o nazwie IrfanView umożliwia
niemalże profesjonalną obróbkę zdjęć i wiele czynności z tym związanych. Programem

Adres

do niego podobnym, lecz o wiele bogat-

w i tr yn y

i n te r n e to w e j :

www.republika.pl/zespol_wodziczki

szym we funkcje, jest Gimp, który podobnie
jak IrfanView służy do obrabiania i modyfikowania pod różnym względem zdjęć. Dane

Na stronie internetowej można znaleźć

zdjęcie możemy przekształcić na starą foto-

wiele ważnych, a zarazem ciekawych infor-

grafię, dodać elementy własne, zmienić

macji na temat życia, historii i wielu innych

barwy jak i wyostrzyć kolory. Te opcje to

wydarzeń w naszej szkole. Strona ta posia-

tylko namiastka tego, co można uczynić

da wiele pod stron.

przy jego pomocy. „Mistrz Klawiatury”, bę-

Pierwsza z nich zawiera informacje na

dący jednym z programów w naszej szkole,

temat statutu Zespołu Szkół. Zawarte w niej

pomaga uczniom w nauce szybkiego posłu-

są m. in. informacje na temat organizacji
pracy w szkole, na temat uczniów, nauczycieli, a także opisana jest rota ślubowania
i przebieg przyrzeczenia absolwentów.
W kolejnej zamieszczone są niemal wszystkie regulaminy szkoły m. in. Regulamin
Liceum

Profilowanego, Liceum

Ogólno-

kształcącego, Liceum Handlowego, Samorządu Uczniowskiego, itp.
Następna strona zawiera historię patrona
szkoły - Adama Wodniczki.
Z kolei Mr_Faktury_Pro wykorzystywany

Na kolejnej stronie opublikowane zostały

przede wszystkim przez uczniów, których

publikacje uczniów i nauczycieli.

przyszły zawód prawdopodobnie będzie

Na stronie o nazwie GALERIA - zamiesz-

wymagał pisania faktur VAT, jest dużym

czone zostały zdjęcia z różnych ważnych

ułatwieniem i pomocnikiem w nauce tej

wydarzeń w naszej szkole m. in. DRZWI

czynności. Nasza szkoła jest także bogato

OTWARTE.

wyposażona w różnego rodzaju encyklope-

Na stronie poświeconej Fundacji Stypen-

die multimedialne, do jednej z nich należy

dialnej Antoniego i Hanny Dziatkowiaków

encyklopedia PWN.

Sebastian Spychała

Dokończenie na stronie 6
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możemy się dowiedzieć o zasadach otrzy-

z naszą szkołą, zarówno adres, telefony, jak

mania stypendium.

i e-mail Ostatnie strony napisane są w języ-

Znajduje się tam także strona na której

ku niemieckim i angielskim.

Sebastian Spychała

zamieszczona jest informacja o kontakcie

SEKRETARIAT SZKOLNY
W sekretariacie szkolnym

znajduje się

talne.

kilka komputerów. Przy każdym stanowi-

PROGRAM SEKRETARIAT,
SEKRETARIAT w którym znaj-

sku znajduje się komputer klasy PC.

dują się dane wszystkich uczniów. Dane te

Ułatwiają one pracę, pracującym tam

wraz ze zdjęciami są posegregowane alfa-

osobom. Każdy z komputerów ma zainsta-

betycznie albo klasami, zależnie od opcji

lowane trzy programy: PŁATNIK, SEKRE-

w programie. Program ten zawiera także

TARIAT, TERMINARZ i PAKIET PRO-

informacje o wpłatach składek na Rade

GRAMÓW VULCAN.

Rodziców. Panie, pracujące w sekretariacie
mogą

wymieniać

swoje

doświadczenia

PROGRAM PŁATNIK – związany jest

z innymi osobami korzystając z poczty elek-

z rozliczeniami pracowników w szkole

tronicznej.

takimi jak: ZUS – są to ubezpieczenia
zdrowotne, chorobowe, rentowe i emery-

- Przypomina
6

o

wych różne akty prawne, oraz przepisy, które wchodzą w życie.
Wszystkie pisma, które wychodzą z sekretariatu pisane są na komputerze i rejestrowane. Maszyny do pisania stały się już
bezużyteczne. Oprócz komputerów znajdujących się tam można powielać informacje
za pomocą urządzenia bardzo popularnego
i użytecznego, jakim jest KSERO. Pracująo ważnych sprawach, które są do załatwie-

ce tam osoby są bardzo zadowolone ze

nia.

sprzętu komputerowego, który się tam

Gdy włącza się komputer zapisany termin

znajduje. Jednym

wyskakuje natychmiastowo. Jest to duże

komputera nie mogłaby tam istnieć”.

słowem: „Praca bez

ułatwienie pracy. Sekretariat ma oczywiście
dostęp do Internetu poprzez stałe łącze.

PAKIET VULCAN – zarządzanie oświatą.

Komputery, które znajdują się w sekretaria-

Program ten wykorzystywany jest do płac.

cie są połączone siecią z komputerami

W programie tym robione są listy płac, kapi-

w całej szkole. Korzystając z Internetu

tał początkowy, pity ( rozliczenia roczne ).

Piotr Wechta

można sprawdzić na stronach interneto-

fot. Hubert Chudzicki
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stwa Dziatkowiaków”. Korzystamy z nich

WYPOSAŻENIE W
NASZEJ SZKOLE

także, gdy uczniowie mają do zaprezentowania na lekcji prace bądź referat. Był on
pomocne

podczas

ostatnich

mistrzostw

Nasza szkoła jest bardzo bogato wy-

świata w piłce nożnej w 2002. W Sali 27 je-

posażona w sprzęt komputerowy oraz multi-

den z nich podłączony był do telewizora i na

medialny. Jednym z nich są komputery, któ-

wielkim ekranie uczniowie z naszej szkoły

rymi posługujemy się do poznawania naj-

mogli oglądać występy polskich piłkarzy na

nowszego opro-

Mundialu. Wszyst-

gramowania, ale

kie te mecze były

nie tylko. Stosu-

wyświetlane

jemy je również

czas godzin lekcyj-

do

nych. Następnym

pobierania

informacji

edu-

pod-

wyposażeniem Ze-

kacyjnych z In-

społu Szkól

ternetu i różne-

Adama Wodziczki

go rodzaju ency-

są rzutniki pisma

klopedii

multi-

i foliogramów. Są

m edi aln yc h .

one bardzo często

Przy ich pomocy

przydatne dla na-

możemy

u cz yci e l i

sać

napi-

im.

j a ki

re fe ra ty,

i uczniów. Rzutnik

oraz zaprezęto-

te są eksploatowa-

wać

klasie

ne przez pedago-

i szkole. Na tych

gów do zaprezęto-

k o m pu te r a c h

wania uczniom re-

uczymy się rów-

feratów, oraz opra-

nież języków ob-

cowań lekcyjnych.

je

cych za pomocą

fot. Szymon Macioszczyk

Uczelnia ta posiada

programu e-Teacher 4.0 . Szkoła posiada

również skanery i drukarki, z których korzy-

multimedialne projektory, które eksploato-

stamy na lekcjach informatyki. Przydatne są

wane są podczas przedstawień organizo-

również, gdy chcemy skopiować zdjęcia po-

wanych przez szkołę i uczniów. Przykładem

trzebne do szkoły a potem je drukujemy.

tego może być wykorzystanie sprzętu pod-

Posiadamy także aparaty cyfrowe, które są

„ Fundacją

bardzo często używane do robienia różnego

czas corocznych spotkań z

8

rodzaju zdjęć. Ostatnio aparatami tymi były
robione zdjęcia podczas rozpoczęcia roku
szkolnego oraz wręczania tegorocznego
stypendium, które jest ufundowane przez

„ F u ndację Państwa Dziatkowiaków ”

.

Aparaty te są wysokiej klasy i możemy nimi
nakręcić krótkie sekwencje filmowe. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z tych aparatów w każdej chwili, ale tylko w celach edukacyjnych. Bardzo często
robimy zdjęcia z różnych imprez szkolnych,
a potem obrabiamy je w programach gra-

rys. Szymon Macioszczyk

ficznych i wklejamy je na naszą stronę internetową.

Szymon Macioszczyk

Wywiad z uczniem naszej szkoły
- Co sądzisz o MCI?
- Uważam, że powstanie Multimedialnego
Centrum Informacyjnego „MCI” było bardzo
dobrym pomysłem. Stworzenie kawiarenki
internetowej w naszej szkole umożliwia dostęp do komputerów i Internetu wielu
uczniom, którzy nie posiadają własnego
sprzętu. Dobrym rozwiązaniem jest też to,
że z MCI można korzystać nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale także poza nimi.

zdj. Hubert Chudzicki

- Jak Ci się pracuje na komputerach znaj-

- Co sądzisz o powstaniu kółka informatycz-

dujących w naszej szkole?

nego w naszej szkole?

- Sądzę, że w naszej szkole mamy bardzo

- Myślę, iż był to wspaniały pomysł, ponie-

wysokiej klasy sprzęt komputerowy i na

waż pozwala to na rozwój zainteresowań

pewno jest to wielki plus dla niej. Praca na

Dokończenie na stronie 10

tych komputerach jest bardzo przyjemna.
9

i podniesienie umiejętności uczniów, którzy
się tym interesują

sza szkoła posiada wiele komputerów, co

- Jakiego sprzętu Twoim zdaniem brakuje

informatyki każdy siedzi osobno przy jed-

w naszej szkole?

nym stanowisku komputerowym. Szkoła na-

jest bardzo wygodne, ponieważ na lekcjach

sza posiada także drukarki, skanery, apara-

- Moim zdaniem istotnym brakującym sprzę-

ty i projektory multimedialne, co jest wielkim

tem komputerowym są głośniki, które są bar-

udogodnieniem.

dzo przydatne przy różnego rodzaju Ency-

Łukasz Kaźmierczak

klopediach Multimedialnych.

- Co myślisz o wyposażeniu szkoły w zasoby
informatyczne?
- Co do zasobów informatycznych naszej
szkoły to są one naprawdę bardzo dobre. Na-

rys. Szymon Macioszczyk
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zdj. Piotr Pospieszała
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