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Aplikacja do zarządzania egzaminatorami 
 
Założenia dotyczące aplikacji 
 

Projekt zostanie przygotowany zgodnie z obowiązującymi standardami programistycznymi 
zapewniającymi odpowiednie bezpieczeństwo aplikacji oraz danych, którymi będzie 
operować. 
 
Funkcje systemu: 
Aplikacja odpowiedzialna będzie za rejestrowanie osób chętnych do uzyskania uprawnień 
egzaminatora, umożliwienie zapisania się na kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień 
oraz pomoc w administrowaniu kandydatami na egzaminatorów i egzaminatorami, 
uwzględniając specyfikę każdego z typów egzaminów (sprawdzian po szkole podstawowej, 
egzamin gimnazjalny, matura i egzamin zawodowy), możliwość przeprowadzenia testów 
online weryfikujących egzaminatorów, przygotowanie analiz, statystyk i wydruków 
potrzebnych przy w/w procesach. System będzie dbał aby liczba osób zapisanych na 
szkolenia nie była większa od dopuszczalnej. 
System umożliwiał będzie koordynację sesji egzaminacyjnych. Możliwe będzie tworzenie 
grup egzaminacyjnych pracujących w określonym okręgu, wybór koordynatora sesji 
i przewodniczącego grupy oraz przydzielenie egzaminatorów do wskazanej grupy 
egzaminacyjnej. Egzaminatorzy którzy posiadają określone uprawnienia będą mogli zgłaszać 
chęć udziału w wybranej sesji jako członkowie komisji. System będzie weryfikował jakiego 
poziomu i z jakiego przedmiotu egzaminator może oceniać prace. Po zakończonej sesji 
egzaminacyjnej możliwe będzie stworzenie podsumowania sesji oraz oceny pracy członków 
zespołów przez przewodniczącego zespołu lub koordynatora sesji. 
 
 
Podstawowe funkcje aplikacji: 

 Rejestracja kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

 Akceptacja zarejestrowanych kandydatów i egzaminatorów oraz grupowanie 
dokumentów przesłanych przez egzaminatorów. 

 System komunikacji z egzaminatorami 

 System zapisu egzaminatorów na szkolenia 

 Tworzenie terminów szkoleń 

 Grupowanie kandydatów 

 Tworzenie profili egzaminatorów zawierających dane o egzaminatorze oraz 
przypisane do niego uprawnienia. Możliwość przypisania kilku uprawnień i ich 
opisów. Możliwość przechowywania historii szkoleń egzaminatora i informacji 
dotyczących egzaminatora 

 Moduł informujący kandydatów o możliwości uczestniczenia w szkoleniu 

 Moduł umożliwiający zapisanie się kandydata na szkolenie 

 Zapisywanie kandydatów na szkolenia 

 Wysyłanie informacji potwierdzających zapisanie na szkolenie 

 Wydruk spisów i formularzy przygotowanych na potrzeby szkolenia 

 Moduł zgłaszania się egzaminatorów do kolejnej sesji  ze wskazaniem miejsca 
sprawdzania 
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 Moduł pozwalający na przeprowadzenie ćwiczeń i testów weryfikujących  
z możliwością obróbki statystycznej 

 Listy kandydatów 

 Listy obecności 

 „Listy na drzwi” 

 Wydruk zaświadczeń i decyzji dotyczących egzaminatora 

 Wydruk formularzy 

 Wydruk zaświadczeń 

 Informowanie egzaminatorów o terminach szkoleń wg kolejności zgłoszeń lub 
regionu 

 Możliwość przypisywania dokumentów otrzymanych po szkoleniu przez 
egzaminatorów do ich profili 

 System przygotowujący raporty dotyczące danych przechowywanych o 
egzaminatorach  

o Osoby przeszkolone 
o Osoby oczekujące na szkolenie 

 Książka pocztowa – powiadamianie e-mailem 

 Uwzględnienie specyfiki „nowego” egzaminu zawodowego  
 
 
 

System uprawnień 
Dostęp do aplikacji oparty będzie na trzech poziomach uprawnień: 

 Użytkownik - kandydat na egzaminatora lub egzaminator 

 Koordynator – zarządzający pewną grupą egzaminatorów przydzieloną przez 
administratora lub super administratora (do każdego typu egzaminu mogą się różnić 
zadania i uprawnienia dla tego użytkownika) 

 Asystent techniczny – zadania podobne jak koordynator, ale z uwzględnieniem 
specyfiki „nowego” egzaminu zawodowego 

 Przewodniczący –  proponuje lub wybiera egzaminatorów do grup, ocenia ich pracę 

 Administrator - użytkownik mogący edytować dane kandydatów na egzaminatorów i 
egzaminatorów, koordynatorów, asystentów technicznych 

 Super Administrator  
 
 

Zakres prac 

 przygotowanie założeń architektury i specyfikacji aplikacji, 

 przygotowanie modelu interfejsu, 

 stworzenie aplikacji, 

 testy funkcjonalności i jakości, 

 przygotowanie wersji ostatecznej aplikacji, 

 wdrożenie aplikacji, 
 szkolenie administratorów aplikacji 
 serwis aplikacji (min 24 miesiące) 

 

 
 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

Możliwości rozwoju 
Stworzenie platformy oferującej możliwość koordynowania prac egzaminatorów oraz komisji 
egzaminacyjnych pracujących przy różnego rodzaju egzaminach na poziomie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zawodowych . Możliwość rozwoju 
aplikacji o dalsze elementy potrzebne do oceniania pracy egzaminatorów oraz poziom 
przydatności do danego typu egzaminu. 
 


