
Systemy synchronizacji czasu w szkolnictwie 

Od nauczycieli i administratorów zatrudnionych w systemie edukacji wymaga się wyjątkowych umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem, 

koniecznych, aby z powodzeniem prowadzić szkołę. Jeżeli chodzi o uczniów, konieczne jest, aby już w młodym wieku uczyli się, jak ważna jest 

punktualność i dobra organizacja.  Aby mogli opanować te podstawowe umiejętności, niezbędne jest, aby szkoła, do której uczęszczają, stanowiła 

dogodne środowisko do zarządzania czasem. Zainstalowanie wysokiej jakości systemu synchronizacji czasu jest skuteczną metodą wprowadzania 

takich zachowań. Zsynchronizowany system zegarowy ma więcej możliwości niż tylko pokazywanie dokładnego czasu. Poniżej podajemy dodatkowe 

właściwości zsynchronizowanego systemu zegarowego Sapling, dzięki którym system może udoskonalić szkołę.

• Pomoc dla uczniów i nauczycieli – jeżeli każdy zegar w każdej sali jest zsynchronizowany, uczniowie, 

nauczyciele i personel wiedzą, gdzie powinni się znajdować w danym momencie. Pomaga to nauczy-

cielom odpowiednio układać plany lekcji i zapewnić uczniom właściwe środowisko nauczania. System 

zapobiegnie ryzyku, że nauczyciele, spóźniając się na zajęcia, będą złym przykładem dla uczniów, a 

także umożliwi im rozplanowanie każdej lekcji. Uczniowie mogą również ogromnie skorzystać z wprow-

adzenia systemu synchronizacji czasu w szkole. Wchodzenie do klasy oraz opuszczanie jej dokładnie na 

czas uczy ich w młodym wieku dobrej organizacji i zarządzania czasem. Jak widać, zsynchronizowane 

systemy zegarowe nie tylko przynoszą korzyści szkole, w której są zainstalowane, lecz również pozyty-

wnie wpływają na osoby przebywające na terenie tej szkoły.

• Zapewnienie właściwego nadzoru nad uczniami – bezpieczeństwo uczniów najwyższym priorytetem szkoły bez względu na jej wielkość. Kiedy w 

budynku szkolnym nie ma synchronizacji, uczniowie mogą być wypuszczeni na przerwę w nieodpowiednim czasie, zwolnieni z lekcji zbyt wcześnie lub 

zjawić się na następną lekcję z opóźnieniem, a wszystko to prowadzi do braku nadzoru nad nimi. Ponieważ obowiązkiem szkoły jest zapewnienie, aby 

uczniowie nie byli pozostawieni bez opieki, instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego może wyeliminować te problemy i zapobiec skutkom 

prawnym, jakie sytuacja taka mogłaby spowodować. 

• Obniżenie kosztów utrzymania – w obecnych czasach system szkolnictwa jest podlega takiej samej presji w zakresie odpowiedzialności finansowej, 

jak wszystkie inne branże. Szkoły, które nie posiadają systemu synchronizacji czasu, zazwyczaj borykają się z problemami związanymi z czasem, 

które wymagają rozwiązania. Mogą to być awarie systemowe, niedokładności z powodu przerw w dopływie energii, wyczerpane baterie i inne. Opłaty 

naprawczo-konserwacyjne mogą szybko wzrosnąć. Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego może znacznie poprawić sytuację finansową 

szkoły. Po zainstalowaniu wysokiej jakości zsynchronizowanego systemu zegarowego usterki, takie jak wyżej wspomniane, praktycznie przestają mieć 

miejsce. Dzięki temu pracownicy szkół mogą skupić się na tym, co najważniejsze – kształceniu swoich uczniów. 

Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego może być bardzo korzystna dla szkół pracujących w systemie sześcioklasowym. Po ujednoliceniu 

systemu pokazywania czasu, zarówno produktywność, jak i efektywność administracji i uczniów ulegnie poprawie.  Gdy wszyscy funkcjonują w tych 

samych ramach czasowych, szansa na popełnienie błędu zmniejsza się, a przebieg dnia ulega usprawnieniu. Inwestycja w system synchronizacji czasu 

firmy Sapling zapewni szkole pracującej w systemie sześcioklasowym szereg korzyści i pomoże uczniom oraz nauczycielom w osiągnięciu sukcesu. 

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


