
SYSTEM MONITORINGU 



POTRZEBY – NOWE ZAŁOŻENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosnąca potrzeba standaryzacji działania placówek 

Wsparcie pracy konsorcjów 

Konieczność pomiaru wskaźników 

Wskaźniki edukacyjne Wskaźniki dostosowania  

społecznego  

Wyniki nauczania Frekwencja szkolna Kompetencje społeczne  
Reintegracja z grupą 

rówieśniczą 

W CZASIE 



 

 

 

FUNKCJONALNOŚĆ 

Wspieranie zarządzania konsorcjami i 

placówkami wsparcia dziennego 

koordynowanie planowanie 

Placeholder 

text 

monitorowanie  

działań i osiągniętych 

rezultatów 

 

  



FUNKCJONALNOŚĆ 

 

 

 



FUNKCJONALNOŚĆ 

Dostępność po zalogowaniu 

Narzędzie internetowe 

  

• Dane dziecka  

• Placówka oświatowa, PWD, organizacja 

• Informacja o udziale w różnorodnych działaniach 

• Oceny , frekwencja 

• Wskazania do następnego wsparcia 

• Możliwość raportowania – tworzenie zajęć 

• Import z excela 

• Statystyki dla placówki 

 



STRUKTURA 

 

 

 



GROMADZONE DANE 

Wykaz podopiecznych  

 

 

 

Zmiana ocen szkolnych i frekwencji na lekcjach lub pomiar innych wskaźników 

 

 

 

Porównanie pomiędzy okresami 

 

 

 

SZKOŁA KLASA NGO DZIELNICA ULICA PWD 

Pomiar I Pomiar II Pomiar III Pomiar IV 

Ilość osób, u których 

nastąpił wzrost 

Ilość osób, u których 

nastąpił spadek 

Ilość osób, u których 

bez zmian 



MONITORING 

Monitoring liczby 

odbiorców działań 

dodatkowych 
Monitoring 

uczestnictwa w 

różnych formach 

wsparcia 

Monitoring 

uczestnictwa w PWD 

Imię i 

nazwisk

o 

Zdefiniowan

y wskaźnik 
Wartość bazowa 

– semestr II 

2012/2013 

Semestr I 

2013/201

4 

Semestr II 

2013/201

4 

Zmiana wskaźnika 

(od pierwszego, do 

ostatniego 

pomiaru) 

Uczeń 1 ocena  

język polski 
2 2,5 3 +1 

Uczeń 1 frekwencja 50% 65% 70% + 20% 

Monitoring 

wskaźników – ocen z 

poszczególnych 

przedmiotów 

Monitoring 

frekwencji 



RAPORTY 

 

 

 



KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

 

 

Sprawniejszy monitoring swoich działań 
• Zaangażowanie w monitoring działań zespołu organizacji 

• Lepszy przepływ informacji o dzieciach w danej organizacji 

• Sprawniejsze raportowanie rezultatów projektu 

• Aby żadne dziecko nie pozostało bez opieki 

 

Poprawa kontroli nad pracą w organizacjach dużych i 

konsorcjach– kilka placówek 
• Ułatwienie sprawozdawczości – raport z ilości odbiorców poszczególnych działań  

• Lepsze poznanie charakterystyki podopiecznych 

 

NGO partnerem  
• w lokalnym systemie wsparcia 

• dla szkół – wzajemna komunikacja 

 

Większy monitoring udzielanego wsparcia w skali miasta i 

dzielnicy 



KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

 

 • Wolno chodzący system  

 

• Początkowy brak umiejętności wprowadzania i brak nawyku 

  

• Niekompletność danych  

 

• Ochrona danych osobowych 

 



WYZWANIA 

 

 Jak mierzyć niemierzalne? 
 

• Kompetencje społeczne – ilość osób korzystających z zajęć grupowych, oceny z 

zachowania, liczba interwencji policyjnych, liczba godzin wsparcia dla danego dziecka, 

średnia liczba godzin wsparcia  

• Reintegracja z grupą rówieśniczą - np. ilość osób, które korzystają z zajęć dodatkowych 

poza szkołą 

• Frekwencja szkolna – liczba godzin nieusprawiedliwionych 

• Poprawa wyników edukacyjnych – wyniki szkół z obszarów wspieranych w testach: 

szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym, oceny na semestr i na koniec roku szkolnego 

(mierzone w jednym cyklu),  

 

Jak interpretować dane? 

 

Jak dostosować system do tak zróżnicowanych organizacji? 
 

• Które działania są wspólne dla wszystkich? 

• Które działania będą różne i do zmodyfikowania? 

 

 



ETAPY WDRAŻANIA 

 

 2014-2016 

Konsultacje i analiza potrzeb organizacji Czerwiec – grudzień 

2014 

Zaprojektowanie i wdrożenie modyfikacji  Czerwiec – grudzień 

2014 

 

Testowanie nowych rozwiązań 1 września 2014– 31 
grudnia 2016 

Wdrożenie systemu 

• Kampania informacyjna 

• Zgłoszenia organizacji  

• Szkolenia wdrożeniowe 

1 stycznia 2015-31 grudnia 
2016 

Utrzymanie systemu 

• Help-desk 

• Generowanie raportów semestralnych 

 

1 stycznia 2015-31 grudnia 
2016 

 



KONTAKT 

 

 

Olga Wieczorek-Trzeciak 

www.qzmianom.org  

o.wieczorek@qzmianom.org 

Telefon: 663 968 535 

 

 

http://www.qzmianom.org/
mailto:o.wieczorek@qzmianom.org

