
KPO szansą na
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z podejściem Cloud-First Devices i wydajnej

Infrastruktury sieciowej w szkołach w Polsce



Wprowadzenie
 
Niezawodny i zawsze dostępny Internet ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych
systemach szkolnictwa podstawowego i średniego oraz wyższego. Aplikacje i
usługi edukacyjne są w coraz większym stopniu oparte na chmurze i wymagają
dostępu online. Brak niezawodnego dostępu do sieci podważa sens cyfryzacji
placówek oświatowych.

Dotychczasowe i planowane programy wspierane przez MEiN zakładają
powszechną transformację cyfrową szkół, która ma za zadanie przygotować
szkoły pod nowe wyzwania i potrzeby użycia nowoczesnych technologii: cyfrowe
klasy, tablice multimedialne, mobilne urządzenia multimedialne, laboratoria
sztucznej inteligencji, pracownie VR, itd.

W rzeczywistości stale zmieniają się i rosną wymagania dotyczące szkolnej
infrastruktury informatycznej. Oceniając rozwiązania spełniające te wymagania,
ważne jest, aby wziąć pod uwagę wydajność, elastyczność, łatwość zarządzania,
bezpieczeństwo i wsparcie. 

Głównym powodem, dla którego kraje prowadzące transformację edukacji na
całym Świecie przyjmują podejście wykorzystujące  urządzenia działające w
oparciu o chmurę, jest cena, możliwość korzystania w bezpieczny sposób przez
wielu uczniów  oraz bezpieczeństwo w porównaniu z urządzeniami opartymi o
starsze systemy operacyjne. Tworząc strategię rozwoju edukacji wykorzystującą
rozwiązania chmurowe, kraje mają większą możliwość zniwelować brak
umiejętności cyfrowych oraz zapewnić sprawiedliwy dostęp do technologii
większej liczbie uczniów i nauczycieli w znacznie szybszym czasie.
W trakcie prowadzonego dialogu z kluczowymi interesariuszami związanymi z
nadchodzącym projektem KPO (zakup sprzętu komputerowego) w Polsce,
usłyszeliśmy następujące obawy rozmówców :

1. Infrastruktura internetowa w polskich szkołach – szkoły mogą nie mieć
odpowiedniego dostępu/infrastruktury, aby umożliwić przejście na
urządzenia działające w chmurze (ChromeOS lub Windows 11 SE).

2. Zgodność aplikacji — aplikacje powszechnie używane przez szkoły mogą
nie działać na urządzeniach działających w chmurze (ChromeOS lub
Windows 11 SE).

3. Brak odpowiednich standardów dla infrastruktury w szkołach – szkoły
stosują własne wymogi wynikające ze swoich potrzeb lub ograniczeń
budżetowych, nie zwracając uwagi możliwość budowy jednolitej sieci
przygotowanej na wyzwania następnych lat w edukacji
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Niniejszy dokument ma na celu rozwianie tych obaw i przedstawienie dowodów
na to, w jaki sposób technologia cloud-first może wesprzeć KPO w niwelowaniu
przepaści cyfrowej w polskiej edukacji.
 
Kluczowe wymagania dla infrastruktury sieciowej w
polskich szkołach

Infrastruktura - we wszystkich typach placówek oświatowych musi obsługiwać
różne grupy użytkowników:
- Uczniów
- Nauczycieli
- Personel szkolny
- Gości (np. rodzice, odwiedzający)
- Zleceniobiorców

Zróżnicowany sprzęt:
- Laptopy, chrombooki i komputery stacjonarne
- Tablety
- Smartfony
- Inteligentne tablice
- Projektory
- Drukarki / Drukarki 3D
- Urządzenia AR/VR
- Czujniki IoT
- Kamery monitorujące

Zróżnicowane oprogramowanie:
- Dzienniki elektroniczne
- Ekosystemy aplikacji np. Google, czy Microsoft
- Zoom, Teams, Google Meet i inne aplikacje do współpracy i komunikacji
- Youtube i inne strumieniowe aplikacje wideo
- Cyfrowa tablica i inne aplikacje edukacyjne
- Aplikacje do przesyłania wiadomości (Messenger, Whatsapp, itp.
- Zadania drukowania
- Przesyłanie dużych plików

Różne lokalizacje:
- Klasy
- Pracownie komputerowe
- Laboratoria cyfrowe
- Pokoje nauczycielskie
- Pokoje biurowe
- Pomieszczenia ogólnodostępne/korytarze szkolne
- Stołówka/kawiarnia
- Szatnia
- Biblioteka
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- Tereny zewnętrzne (boiska, place przed szkołą)

Aby sprostać tym wymaganiom w zakresie użytkowania we wszystkich typach
placówek oświatowych konieczna jest jednolita infrastruktura sieciowa dla
nowoczesnej placówki, która musi wspierać:

- Wydajność i skalowalność

● Skalowanie gęstości urządzeń do najwyższego planowanego
poziomu, na przykład dziesiątki urządzeń końcowych na klasę, setki
w audytoriach, salach gimnastycznych itp.

● Zdolność do obsługi aplikacji o najwyższej przepustowości, np. klasy
uczniów strumieniujących wideo, testów online itp.

- Niezawodność

● Komponenty sieciowe klasy korporacyjnej zaprojektowane z myślą o
środowiskach o wysokim stopniu użytkowania i niskim wskaźniku
awaryjności

●  Sprzęt zaprojektowany z myślą o minimum 5-letniej żywotności

- Prostota

● Rozwiązania, które są łatwe w instalacji, konfiguracji, obsłudze i
konserwacji przez cały okres ich użytkowania

● Rozwiązania minimalizujące zasoby IT i umiejętności wymagane do
obsługi sieci

● Łatwość zarządzania wszystkimi urządzeniami w szkole z poziomu
panelu administratora

- Bezpieczeństwo

● Uwierzytelnianie użytkownik/urządzenie w celu zarządzania
dostępem do sieci

● Szyfrowanie w celu zapewnienia ochrony użytkowników szkolnych
oraz danych

● Portal dostępu dla gości do zarządzania dostępem od osób
niebędących uczniami/pracownikami

 
- Zarządzanie

● Centralne zdalne zarządzanie całą siecią z jednej konsoli
● Możliwość skalowania do dużych sieci

- Obsługa serwisowa i pomoc techniczna

● Gwarancja na minimum 5-letnią żywotność produktu 
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● Dostępny serwis i wsparcie ze strony dostawcy sprzętu lub
usługodawcy

 
Zalecane rozwiązania

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły podstawowej/średniej,
rekomendowane są następujące rozwiązania infrastruktury IT wraz z określonymi
wymaganiami:

- Punkty dostępu Wi-Fi

● Technologia Wi-Fi 6

Zaleca się wdrożenie Wi-Fi 6 jako wersji technologii Wi-Fi dla. Wi-Fi 6 to szósta i
najnowsza generacja technologii Wi-Fi i ogólnoświatowy trend w systemach
komunikacji korporacyjnych.

Wi-Fi 6 zapewnia większą prędkość, większą pojemność, większy zasięg i dłuższy
czas pracy baterii w urządzeniu końcowym w porównaniu do Wi-Fi 5 i
poprzednich generacji tej technologii. Wykorzystanie funkcjonalności OFDMA,
lepszych modulacji, szerszych kanałów radiowych, czy MU-MIMO jest kluczowe
dla obsługi większej ilości użytkowników końcowych, z większymi
przepustowościami i dużo mniejszymi opóźnieniami.

Wi-Fi 6 jest dostępny w urządzeniach komercyjnych od 2019 roku i jest
najpopularniejszą obecnie wdrażaną infrastrukturą technologiczną.
Wielu producentów jest w trakcie dezaktualizacji (zakończenia sprzedaży) swoich
punktów dostępowych Wi-Fi 5 na rzecz Wi-Fi 6. Zakup Wi-Fi 6 zapewnia szkołom
najdłuższą żywotność oferowanego Wi-Fi.
 

● Modele Punktów Dostępowych Wi-Fi

Aby zapewnić obsługę różnych lokalizacji i przypadków użycia dostępu do
sieci Wi-Fi w szkole, zaleca się kilka typów modeli punktów dostępowych:

➔ Uniwersalny punkt dostępowy — wystarczająca wydajność do
obsługi urządzeń w salach lekcyjnych na wymaganych poziomach
użytkowania (gęstość i pojemność). Praca w pasmach 2.4 i 5GHz
➔ Biurowy punkt dostępowy – różniący się uniwersalnego punktu

dostępowego dodatkową dostępnością większej ilości złączy
ethernetowych w punkcie dostępowym, za pomocą których można
podłączyć drogą kablową urządzenia peryferialne jak drukarki,
komputery stacjonarne, itp.
➔ Wysokowydajny punkt dostępowy – bardziej wydajny punkt

dostępowy, potencjalnie z więcej niż 2 nadajnikami radiowymi (w
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oparciu o pasmo 2.4, 5 lub/i 6 GHz), do obsługi aplikacji o większej
gęstości w audytoriach, bibliotekach itp. Wysokowydajna
konstrukcja wymaga mniejszej liczby punktów dostępowych do
pokrycia obszarów o dużym stopniu wykorzystania w porównaniu
z punktami dostępowymi o uniwersalnym zastosowaniu, co
zmniejsza koszty wdrożenia i eksploatacji.
➔ Zewnętrzny punkt dostępowy - utwardzony, ze specjalną klasą do

używania w środowisku zewnętrznym (temperatura, wilgotność, itd.) aby
zapewnić pokrycie w obszarach zewnętrznych zgodnie z wymaganiami.

- Poziom bezpieczeństwa

➔ Zaleca się wdrażanie tylko urządzeń Wi-Fi obsługujących poziom
zabezpieczeń WPA3
➔ WPA3 musi być obsługiwany przez rozwiązania Wi-Fi 6 i jest poziomem

bezpieczeństwa wymaganym przez organizację Wi-Fi Alliance do
certyfikowania każdego nowego produktu Wi-Fi od roku 2020. Wykazano,
że poprzednia wersja, WPA2, wykazuje podatność na łamanie haseł.
➔ WPA3 zapewnia najlepszą ochronę użytkowników szkolnych i protekcji

danych

Przełączniki Dostępowe

● Przełączniki Dostępowe Gigabit Ethernet
➔ Zaleca się wdrożenie przełączników z portami 1 Gigabit Ethernet do

podłączenia punktów dostępowych Wi-Fi
➔ 1 Gigabit Ethernet zapewnia minimalną przepustowość potrzebną do

podłączenia punktu dostępowego i zapewnia wystarczającą wydajność.
Punkty dostępowe Wi-Fi 6 mogą przekroczyć 1 Gb/s całkowitej
przepustowości.

➔ Zaleca się stosowanie przełączników z zasilaniem PoE lub PoE+
wystarczającym do zasilania podłączonych do nich punktów dostępowych

➔ Zaleca się użycia inteligentnej funkcji przełączników umożliwiającą
automatyczną konfigurację sieci bez konieczności dodatkowego
przeszkalania kadry

➔ Przełączniki powinny być planowane z odpowiednią nadmiarowością do
wykorzystania w celu podłączenia wszelakich urządzeń korzystających
złącz ethernetowych w szkole (poza tymi podłączonymi po Wi-Fi): punkty
dostępowe WiFi, komputery stacjonarne, kamery, urządzenia peryferialne,
itp.

 
● Modele Przełączników
➔ Zaleca się używanie różnych wariantów modeli przełączników

dostępowych w celu obsługi różnych gęstości połączeń w zależności od
miejsca rozmieszczenia przełączników:

• 8-portowy przełącznik 1 Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE lub
PoE+
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• 24-portowy 1 przełącznik Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE lub
PoE+
• 48-portowy przełącznik 1 Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE lub
PoE+

- Zarządzanie siecią

➔ Zaleca się wdrożenie centralnego systemu zarządzania, który obsługuje
zarówno punkty dostępu Wi-Fi, jak i wdrożone przełączniki, wszystkie od
jednego dostawcy.

➔ Pojedynczy system zarządzania znacznie upraszcza wdrażanie i bieżące
działanie sieci, biorąc pod uwagę powszechność interfejsu i
interoperacyjność rozwiązań.

➔ Zaleca się użycie zarzadzania bezpiecznym dostępem
użytkownika/urządzenia do sieci szkolnej dzięki wbudowanym
mechanizmom autoryzacji np. Radius, szyfrowania WPA3, połączenia z
autoryzacją za pomocą platformy Office365. System powinien mieć
również możliwość przypisania indywidualnych haseł Wi-Fi dla
użytkowników sieci.

➔ Zaleca się wdrożenie systemu zarządzania siecią utrzymywaną w chmurze
publicznej. Eliminuje to obsługę wymaganą dla systemu utrzymywanego
lokalnie, w tym aktualizacje/poprawki oprogramowania, zasoby maszyn
wirtualnych/zasobów obliczeniowych/pamięci i zasoby IT. System
powinien mieć jednak opcję do zarzadzania z poziomu chmury publicznej
(preferowany) lub prywatnej (lokalnej), jeśli jest to pożądane.

➔ Zaleca się wdrożenie rozproszonej architektury zarządzania siecią gdzie
punkty dostępowe, przełączniki mogą pracować nawet w przypadku
niedostępności/awarii kontrolera w chmurze

 
- Portal dostępu dla gości

➔ Zaleca się wdrożenie rozwiązania Wi-Fi/zarządzania, które obejmuje
funkcje portalu dostępu gości.

➔ Portale dostępu dla gości umożliwiają tworzenie stron powitalnych
logowania w celu zarządzania dostępem do sieci Wi-Fi. Użytkownicy mogą
zostać uwierzytelnieni i/lub zatwierdzeni do korzystania z Wi-Fi zamiast
uzyskiwania dostępu do otwartej, niezabezpieczonej sieci lub korzystania
ze wspólnego hasła.

 
- Wsparcie i gwarancja

➔ Zaleca się wdrażanie rozwiązań Wi-Fi i przełączników, które zapewniają co
najmniej 5-letnią gwarancję. Zapewnia to minimalną żywotność 5 lat z wymianą
produktu w przypadku awarii w tym czasie.
➔ Zaleca się wdrożenie rozwiązań Wi-Fi i przełączników z powiązaną

obsługą 24x7, aby zapewnić dostęp do pomocy związanej z produktem w
dowolnym momencie.
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- Opcjonalnie: Kontrola aplikacji

➔ Zaleca się wdrożenie funkcjonalności kontroli aplikacji do widoczności i
kontroliaplikacji działających w sieci

➔ Kontrola zasad aplikacji umożliwia priorytetyzację aplikacji, ograniczanie
szybkości lub wyłączanie zgodnie z potrzebami i zasadami
obowiązującymi w danej placówce.

➔ Ta funkcja umożliwia identyfikowanie aplikacji związanych z edukacją i
stosowanie zasad w celu nadania im priorytetu w stosunku do innego
ruchu, zapewniając szkołom możliwość optymalizacji sieci pod kątem
nauki, a nie do użytku rekreacyjnego lub innego.

- Opcjonalnie: Usługi bezpieczeństwa

➔ Zaleca się włączenie bezpieczeństwa i usług sieciowych do
zintegrowanego rozwiązania z siecią Wi-Fi i przełączników.

➔ Usługi zabezpieczeń obejmują zaporę, ocenę luk w zabezpieczeniach sieci
LAN oraz IDS/IPS

➔ Usługi sieciowe obejmują DHCP i RADIUS
➔ Integracja tych usług wraz ze wspólnym systemem zarządzania znacznie

upraszcza wdrażanie i działanie całej sieci.

Inne aspekty budowy nowoczesnej infrastruktury
Wybór technologii i urządzeń oraz ich spójność w zakresie całego projektu to
bardzo istotna rzecz, natomiast nie mniej ważne są prace związane z
przygotowaniem takiego projektu, audytem (inwentaryzacją), planowaniem
(projketem) wraz z zaleceniami dotyczącymi modernizacji oraz właściwą
realizacją prac. Bez tych elementów sama infrastruktura ICT w szkole nie
powstanie. Do realizacji tych zadań wymagany jest wykonawca z
doświadczeniem w kompleksowej budowie takich sieci i gwarancją na wykonanie
takich prac.
 
Obecna infrastruktura internetowa w polskich szkołach

NASK (Naukowa i Akademia Sieć Komputerowej) zapewnia łącza OSE
(Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) szkołom w Polsce. Polskie ustawodawstwo na
mocy Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
rozdział 2, art. 5 pkt 2, wymaga, aby wszystkie szkoły miały zapewniony dostęp do
internetu o minimalnej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Świadczenie to
realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu OSE (Ogólnopolska Sieć
Edukacyjna).  NASK raport  pokazuje, że 90% (~20 000 szkół) wszystkich szkół w
Polsce jest podłączonych do OSE. Spośród nich 19 600 szkół ma 100 Mb/s i co
najmniej 1 punkt dostępu, a pozostałe 400 szkół ma łącze internetowe ponad
100 Mb/s.
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Biorąc pod uwagę priorytety MEIN w zakresie świadczenia usług internetowych,
uważamy, że wszystkie szkoły powinny mieć zapewniony odpowiedni dostęp do
Internetu i infrastruktury Wi-Fi, aby wspierać wysoki poziom jednoczesnego
korzystania z globalnych rozwiązań technologicznych zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli w czasie nauczania oraz uczenia się. Rzeczywiście, wydaje się to być
zgodne z priorytetami legislacyjnymi i finansowymi określonymi w strategicznym
dokumencie MEIN.
 
Czy Chromebooki działają w trybie offline?

Chociaż Chromebooki zostały zaprojektowane z myślą o urządzeniach
optymalnie wykorzystujących dostęp do internetu, można na nich pracować
nawet bez dostępu do internetu. Chromebooka nadal można produktywnie
używać w trybie offline, w tym: przeglądać, tworzyć i edytować dokumenty,
arkusze kalkulacyjne lub slajdy za pomocą Dysku Google, oglądać filmy,
odtwarzać muzykę, robić notatki, sprawdzać pocztę e-mail, grać w gry itp.
ChromeOS automatycznie synchronizuje zmiany wprowadzone w trybie offline,
gdy łączą się z internetem.
 
Infrastruktura internetowa - wnioski

Większość szkół w Polsce dysponuje odpowiednią infrastrukturą internetową,
która umożliwia korzystanie z urządzeń opartych na chmurze. Na podstawie
dostępu do raportu NASK uważamy, że większość szkół (co najmniej 90%) ma
odpowiedni dostęp do obsługi co najmniej 200 jednocześnie podłączonych
urządzeń - przy standardowym użyciu. W najbardziej ekstremalnych
okolicznościach (wszyscy studenci przesyłają strumieniowo wideo) liczba ta
spadłaby do 100 jednocześnie podłączonych urządzeń. 

Biorąc pod uwagę planowany projekt zakupu 1,2 miliona urządzeń, założenia
sugerują średnio wykorzystanie 60 urządzeń na szkołę, co jest znacznie poniżej
przewidzianego limitu przepustowości. Oczekujemy, że zaplanowane kolejne
projekty będą z czasem dodatkowo poprawiać dotychczasową infrastrukturę
internetowa (zarówno pod względem zasięgu, jak i przepustowości). Nawet
szkoły mające setki laptopów, rzadko znajdowałyby je wszystkie podłączone do
Internetu jednocześnie. 
 
Zgodność aplikacji

Wprowadzenie
Większość aplikacji używanych w szkołach na całym świecie została zbudowana
w oparciu o wykorzystywanie przeglądarki internetowej. Mimo to systemy jak
ChromeOS i Windows SE obsługują praktycznie wszystkie aplikacje, w tym: 

● aplikacje internetowe, w tym platformę treści edukacyjnych MEIN - ZPE
(Zintegrowana Platforma Edukacyjna) oraz tysiące innych aplikacji
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edukacyjnych, które zostały stworzone lub zmodernizowane pod kątem
dostępu do sieci. 

● YouTube Learning i inne niedawno ogłoszone produkty YouTube. YouTube
to prawdopodobnie największa platforma edukacyjna w Polsce. 

● Aplikacje na Androida, takie jak Minecraft Education Edition. Wraz ze
zbliżaniem się wszechobecności inteligentnych telefonów komórkowych,
Android i iOS stały się preferowanymi platformami dla twórców aplikacji
edukacyjnych. Szacuje się, że na tych platformach znajduje się ponad 500
000 aplikacji edukacyjnych, które zostały pobrane przez prawie miliard
użytkowników na całym świecie, z czego aplikacje na Androida
odpowiadają za 466 milionów pobrań.

● Aplikacje Windows i MacOS — chociaż ChromeOS nie może natywnie
uruchamiać aplikacji Windows lub MacOS, w tych rzadkich przypadkach,
gdy użytkownicy muszą uzyskać dostęp do takich aplikacji, istnieje wiele
rozwiązań, w tym Parallels Desktop dla ChromeOS (co umożliwia
uruchamianie w pełni funkcjonalnych aplikacji Windows, w tym pakietu
Microsoft Office, bezpośrednio na urządzeniach Chrome Education —
nawet offline!),  dostęp zdalny (który nie wymaga licencji na
oprogramowanie )oraz inne rozwiązania wirtualizacyjne. 

1. Laboratoria przyszłości — najczęściej używane aplikacje, z których
wszystkie są zgodne z urządzeniami opartymi o pracę w chmurze
edukacyjnej

o Scratch (układanie klocków)
o Photon
o Lego
o Raspberry PI
o Arduino (aplikacja na mikrokontrolery)
o Canva
o Chrome Duino
o Scottie Go
o ThinkerCad
o Skrimarket (drukarka 3d) i wiele innych na drukarki 3d

2. Lista 100 najpopularniejszych aplikacji używanych w polskiej edukacji -
wszystkie są dostępne jako aplikacje internetowe lub na Androida (lub
oba). 

3. Lista dodatkowych 80 aplikacji wskazanych przez Nauczycieli Roku,
Superbelfrów, trenerów edukacyjnych i liderów edukacji z niedawno
utworzonej Google Educators Group Poland (GEG). Wszystkie te aplikacje
są dostępne jako aplikacje internetowe lub aplikacje na Androida (lub obie).

Pełna lista tych aplikacji znajduje się w Załączniku A do niniejszego dokumentu. 
 
Aplikacje edukacyjne - Wnioski

Opierając się na powyższych badaniach i konkretnych przykładach, jesteśmy
głęboko przekonani, że KPO stanowi wyjątkową okazję do wsparcia Polski w
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https://www.youtube.com/channel/UCtFRv9O2AHqOZjjynzrv-xg
https://blog.youtube/news-and-events/the-next-chapter-for-learning-on-youtube/
https://education.minecraft.net/en-us/chromebook
https://www.parallels.com/eu/products/desktop/chrome/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Branded%20-%20B%20-%20EN%20-%20EMEA&creative=474284210582&keyword=parallels%20desktop%20for%20chromebook&matchtype=e&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQiA4OybBhCzARIsAIcfn9l4KujLN6nuxtjEIeOROhdzC-p9HTC4E81g1Z1LbeR5jU4kKFgw4yoaArIEEALw_wcB
https://www.cnet.com/tech/computing/how-to-get-windows-software-on-a-chromebook/
https://www.facebook.com/gegpoland


przejściu na urządzenia chmurowe do celów edukacyjnych. W Polsce istnieją
warunki do przyspieszenia udanej transformacji cyfrowej w edukacji szkolnej w
oparciu o podejście cloud-first i taka też jest nasza rekomendacja. Musimy być
pewni bezpieczeństwa dzieci korzystających z internetu, jeżeli dodatkowo
pozwoli nam to na zaoszczędzenie znacznej sumy pieniędzy, będziemy je mogli
przeznaczyć na zakup większej ilości urządzeń, a tym samym większa liczba
uczniów będzie mogła korzystać z komputerów, co oznacza podnoszenie
umiejętności cyfrowych przez uczniów. 
 
Podsumowanie

Mając na uwadze rozwój cyfryzacji na świecie i zmiany wszelkich dziedzin życia w
tym kierunku, nie możemy pozostawić sektora edukacji poza tym trendem.
Transformacja szkoły z analogowej na cyfrową wymaga podłoża do jej przemiany.
Takim środowiskiem powinna zostać nowoczesna infrastruktura ICT w szkole,
złożona z kilku nieodzownych elementów takich jak sieć szkieletowa
(przełączniki), sieć dostępowa (punkty dostępowe Wi-Fi) oraz zintegrowane
zarządzanie w chmurze. W opracowaniu nie zostały wymienione inne elementy
nieodzowne w budowie sieci: routery brzegowe, czy Firewalle ponieważ te
powinny być już dostępne w szkołach w ramach zakończonego projektu OSE.
Projekt jednocześnie zabezpieczył minimalne łącze 100Mb/s do większości szkół
i mamy nadzieję, że w ramach kolejnych kroków ta prędkość wzrośnie do 1Gb/s.
Niestety nawet tak szybkie łącze nie zmieni faktu braku infrastruktury wewnątrz
szkoły, która musi być odpowiednio zaplanowana i wykonana według
wytycznych, które pozwolą na minimalna 5-letnią trwałość projektu.

Projekt docelowy to zwykle kilkadziesiąt urządzeń Wi-Fi do pokrycia szkoły, kilka
przełączników dostępowych do połączenia punktów dostępowych ale również
innych urządzeń w szkole (kamery, komputery stacjonarne, urządzenia IoT, inne
peryferia). Doradztwem i budową takiej sieci powinny zająć się firmy
doświadczone w takich realizacjach.
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Załącznik A
 
 
Laboratoria przyszłości Aplikacje: 
 

Nazwa aplikacji

o    Scratch (układanie klocków)
o    Photon
o    Lego
o    Raspberry PI
o    Arduino (aplikacja na mikrokontrolery)
o    Canva
o    Chrome Duino
o    Scottie Go
o    ThinkerCad
o    Skrimarket (drukarka 3d) i wiele innych na drukarki

3d

 
Lista 100 najpopularniejszych apps edukacyjnych: 
 

Nazwa aplikacji
 

Nazwa aplikacji

 

1 4 Pics 1 Word 51 Pizap

2 Actionbound 52 Plickers

3 Akademia Khana 53 PosterMyWall

4 Anchor 54 Powtoon

5 Arkusze google 55 Prezentacje Google

6 Babadum 56 Prezi
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7 Bigfoto 57 QR Code reader

8 Canva 58 Quik GoPro

9 Clarisketch 59 Quiver - aplikacja do kolorowania 3D

10 Classroom Screen 60 Quiver Education

11 Comic & Meme Creator 61 Quizalize

12 Comixify 62 Quizizz

13 DeepL - tłumacz online 63 Quizlet

14 Designcap 64 Socrative

15 Dokumenty google 65 StoryBird

16 Duolingo 66 SWAY

17 Edpuzzle 67 Symbaloo

18 Educandy 68 WordArt

19 Playposit 69 ThingLink

20 EducaPlay 70 Timegraphic

21 Emaze 71 TriVenty

22 Epic 72 WeVideo

23 EvernoteYes 73 Wizer

24 FilmoraGo 7 4 PIXTON

25 Flipquiz 75 Classdojo

26 Genial.ly 76 Answergarden
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27 Google Classroom 77 Scratch Junior

28 Formularze Google 78 App Inventor

29 Infogram 79 Scratch

30 Jigsawplanet 80 Dysk Google

31 Kahoot 81 Google Expeditions

32 Khan Academy 82 Google Tour Creator

33 Khan Academy for Kids 83 Blogger

34 Aplikacje edukacyjne 84 Mentymetr

35 Lino 85 Aurasma

36 Liveboard 86 AutoDraw

37 Lumen 5 87 Szybko, rysuj!

38 Twórz odznaki 88 QuizUp

39 Mal Den Code 89 Miernik dźwięku

40 Memrise 90
Dog Whistle – Generator wysokiej
częstotliwości

41 MindMeister 91 Pomocniczek

42 Mindomo 92
Star Walk 2 Free – Rozpoznawanie
gwiazd na nocnym niebie

43 Nauka 93 Phyphox

44 Padlet 94 Fizyka na 5!

45
Pic Collage - Your Story &
Photo Grid Editor 95 Fizyka w szkole LITE
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46
PicPac Stop Motion &
TimeLapse 96

VivaVideo - All-round Video Editor &
Video Maker

47 Pinterest 97 Układ Okresowy

48 Pixlr 98 Czyj to liść?

49 Pixlr Editor 99 QR Droid

50 Pixteller 100 Christmas Tree Maker

 
Lista 80 dodatkowych aplikacji: 
 

Nr Kategoria Nazwa aplikacji

Praca

Tak/

Aplikacja
alternatywna

1
Dziennik
elektroniczny Vulcan UONET+ Tak

2
Dziennik
elektroniczny LIBRUS Synergia Tak

3 Infrastruktura
OSE (ogólnokrajowy dostęp do
internetu dla szkół ) Tak

4
operacyjno-szk
olny

Lokalny PABS (Arkusz Planowania
Organizacji i Budżetu Szkoły) Tak

5 Testowanie

Usługi okręgowych komisji
egzaminacyjnych w zakresie
rejestracji uczniów na egzaminy Tak

6 Podręczniki E-booki z Nowej Era (multibooki) Alternatywna
aplikacja/
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lub web

7 Podręczniki WSiP Multibook dla nauczycieli

Alternatywna
aplikacja/

lub web

8 Podręczniki WSiP WSiPnet Tak

9 Podręczniki MAC e-podręczniki

Alternatywna
aplikacja/

lub web

10 Podręczniki ZPE MEiN Tak

11 Podręczniki Pearson ePanel Tak

12 Podręczniki Oxford Tak

13
Whiteboards
Tablice interaktywne Tak

14 Whiteboards Conceptboard Tak

15 Whiteboards Google Jamboard Tak

16 Whiteboards Miro Tak

17 Whiteboards Microsoft Whiteboard Tak

18   Aplikacje do diagnozy szkolnej Tak

19
Komunikacja/
Współpraca Microsoft Office 365 Tak

20
Edycja
dokumentów

Microsoft Office (zainstalowany, nie
online)

Alternatywna
aplikacja /

lub internet
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21
Komunikacja/
Współpraca Google Workspace for Education Tak

22
Komunikacja/
Współpraca Zoom wideokonferencje Tak

23
Grafika
komputerowa Inkscape Tak

24
grafiki
komputerowej Blender Tak

25
Grafika
komputerowa Gimp Tak

26
Grafika
komputerowa Farba

Alternatywna
aplikacja/

lub sieć

27 Programowanie IDLE Python Tak

28 Programowanie Colab Python Tak

29 Programowanie devC++

Alternat ive app/

or web

30 Programowanie Pixblocks

Alternative app/

or web

31 Programowanie C++ Tak

32   Pivot

Alternative app/

or web

33 Programowanie Java Tak
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34 Programowanie CodeBlox Tak

35 Programowanie stykz

Alternative app/

or web

36 Gry Minecraft (wersja edukacyjna) Tak

37 Programowanie Minetest (bloki open source) Tak

38 Programowanie Scratch (układanie bloków) Tak

39 Robotyka Photon Tak

40 Robotyka Lego Tak

41 Robotyka Rasberry PI Tak

42 Programowanie Mblock do programowania
Tak* (dodatki tylko
dla Windows)

43 Programowanie
Arduino (aplikacja dla
mikrokontrolerów) Web Editor Tak

44 Testowanie Genially Tak

45 Testowanie Quizizz Tak

46 Testowanie Kahoot Tak

47 Testowanie Formularzy Google Tak

48 Testowanie Microsoft Forms Tak

49 Treści szkoleniowe Insta.ling Tak

50
Grafika
komputerowa Canva Tak

51 Programowanie KTurtle Tak
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52 Treści YouTube Tak

53
Treści
edukacyjne Google Ziemia Tak

54 Matematyka GWO Matlandia Tak

55 Matematyka GWO Powtórkomat Tak

56 Podręczniki GWO Multimedia Tak

57 Gra
This War of Mine - pierwsza gra na
liście lektur tak

58
Grafika
komputerowa pl.padlet.com Tak

59
Grafika
komputerowa wordart.com Tak

60 Testowanie wordwall.net Tak

61
Rejestrator
ekranu https://www .screencastify.com/ Tak

62 Matematyka Geogebra Tak

63 Matematyka Desmos Tak

64 Matematyka Graspable Math Tak

65 Matematyka Edytory LaTeX Tak

66 CAD Floorplanner Tak

67 CAD Planner 5D Tak

68 Programowanie ChromeDuino Tak

69
Grafika
komputerowa Edytor Pixlr Tak
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https://powtorkomat.gwo.pl/
http://pl.padlet.com
http://wordart.com
http://wordwall.net
https://www.screencastify.com/


70 sketch.io Tablice Tak

71 Programowanie BeCreo Kit TBC

72 Programowanie Scottie Go Tak

73 CAD ThinkerCad Tak

74 Drukarki 3D Skrimarket Tak

75
Grafika
komputerowa Photopea Tak

76
Grafika
komputerowa Canvas Tak

77
Grafika
komputerowa Sketchpad Tak

78 twórca wideo Clipchamp Tak

79
Grafika
komputerowa Gifcap Tak

80   SmallPDF Tak

81
Grafika
komputerowa Adobe Express Tak

82 Whiteboards Squid tak

83
Grafika
komputerowa Kami Tak

 
 
Najpopularniejsze aplikacje w sklepie Google Play:
 

Zadanie Zalecana aplikacja
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Znajdowanie,
zapisywanie i
porządkowanie plików

● Dysk Google
● Squid
● Dropbox
● Microsoft® OneDrive

Tworzenie
dokumentów

● Dokumenty Google
● Microsoft® Word

Tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych

● Arkusze Google
● Microsoft® Excel®

Tworzenie prezentacji ● Prezentacje Google
● Microsoft® PowerPoint®

Robienie notatek ● Google Keep
● Evernote
● Microsoft®
● OneNote® Noteshelf
● Squid

Słuchanie muzyki ● YouTube Music
● Amazon Muzyka
● Apple Music
● Pandora
● SoundCloud
● Spotify
● TuneIn Radio

Oglądanie filmów,
klipów oraz seriali i
aplikacji

● YouTube
● YouTube TV
● Amazon Prime Video
● Disney+
● Hulu
● Netflix
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https://support.google.com/drive/answer/2424368
https://support.google.com/chromebook/answer/1700055
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://onedrive.live.com/
http://docs.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word
http://sheets.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel
http://slides.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint
https://keep.google.com/
https://evernote.com/
https://www.onenote.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluidtouch.noteshelf2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.projectpapyrus
https://music.youtube.com/
https://music.amazon.com/
https://music.apple.com/
https://www.pandora.com/
https://soundcloud.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music
https://tunein.com/
https://www.youtube.com/
https://tv.youtube.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.avod.thirdpartyclient
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disney.disneyplus
https://www.hulu.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.mediaclient


Połączenie głosu i
wideo

● Google Meet
● Google Duo
● Facebook Messenger
● Houseparty
● Microsoft Teams
● Whatsapp
● Zoom
● Jitsi Meet
● Cisco Webex
● ClickMeeting

Granie w gry W Sklepie Google Play Znajdź wiele gier na Androida
dostępnych na Chromebooki, np. Asphalt 9, Roblox i
Stardew Valley.

PUBG stadia1 czy Destiny 2, bez czekania na
instalację, pobieranie czy podłączenie.

Dzięki aplikacji NVIDIA GeForce Now możesz grać w
gry komputerowe, takie jak Fortnite, Apex
LegendsTM, Counter-Strike: Global Offensive czy
DOTA 

Edytowanie zdjęć ● Zdjęcia Google
● Adobe Lightroom
● BeFunky
● Photopea
● PicMonkey
● PicsArt
● Pixlr

Szkicowanie i
rysowanie

● ArtFlow
● ArtRage
● Canva
● Canvas
● Infinite Painter
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https://meet.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tachyon
https://www.messenger.com/
https://houseparty.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://web.whatsapp.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/hmbjbjdpkobdjplfobhljndfdfdipjhg
https://meet.jit.si/
https://www.webex.com/
https://clickmeeting.com/pl/solutions/enterprise?gclid=CjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtjdKuJiPZGPglKplTAEJpZ8-7166ILscm5-SaBCdF5LovVD3M3fH3xoC9qMQAvD_BwE
https://play.google.com/store/apps/category/GAME
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chucklefish.stardewvalley
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chucklefish.stardewvalley
https://stadia.google.com/
http://play.geforcenow.com/
http://photos.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.lrmobile
http://www.befunky.com/
https://www.photopea.com/
https://www.picmonkey.com/
https://picsart.com/
https://pixlr.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bytestorm.artflow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ambientdesign.artrage.playstore
https://www.canva.com/
https://support.google.com/chromebook/answer/9200774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.painter


Ilustrowanie i
projektowanie

● Adobe Spark
● AutoCad
● Canva
● Concepts
● Figma Gravit
● Designer

Edytowanie filmów ● Clipchamp
● Kinemaster
● WeVideo

Pisanie e-maili ● Gmail
● Microsoft® Outlook

Prowadzenie
kalendarza

● Kalendarz Google

Nawiązywanie
połączenia z innymi
komputerami

● Chrome
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https://spark.adobe.com/
https://www.autodesk.com/products/autocad-web-app/overview
https://www.canva.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tophatch.concepts
https://www.figma.com/
https://www.designer.io/
https://clipchamp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://www.wevideo.com/
https://www.gmail.com/
https://outlook.live.com/
https://support.google.com/calendar/answer/2465776
https://support.google.com/chrome/answer/1649523

