
Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK w Szkole  Podstawowej  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Jałowęsach  w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 

 

Zadanie Sposób realizacji zadania Nauczyciele 

realizujący zadanie 

Termin realizacji 

zadania 

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do 

koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w 

szkole 

Powołanie e-koordynatora przez Dyrektora. Dyrektor Styczeń 2022 

Powołanie nauczycielskich zespołów 

samokształceniowych, które wspierają Dyrektora 

Szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły 

z wykorzystaniem TIK. 

Powołanie zarządzeniem Dyrektora Szkoły  

zespołów samokształceniowych: nauczycieli 

przedmiotów ogólnych, wychowawców 

internatu. 

Dyrektor Styczeń 2022 

Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach 

międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. 

Zawarcie ze szkołami porozumienia o 

współpracy. Ustalenie harmonogramu spotkań 

międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. 

E-koordynator Luty 2022 

Udział w co najmniej trzech spotkaniach 

organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli. 

Zorganizowanie co najmniej trzech spotkań 

online, np. z wykorzystaniem aplikacji MS 

Teams. 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

Luty- czerwiec 2022 

Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z 

zakresu TIK w nauczaniu przez co najmniej pięciu 

nauczycieli. 

Szkolenie z zakresu wykorzystywania tablicy 

interaktywnej podczas zajęć. Wybór form 

doskonalenia i udział w szkoleniach z zakresu 

wykorzystania TIK w nauczaniu. 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

Luty- maj 2022 

Zorganizowanie dwóch lekcji otwartych z 

wykorzystaniem TIK w nauczaniu, w ramach 

uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli. 

Przeprowadzenie lekcji otwartej przez 

nauczycieli. 

Małgorzata Skowron Luty - maj 2022 

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i 

doświadczeniami z innymi nauczycielami – 

udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć 

Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych 

z wykorzystaniem TIK oraz przykłady 

dobrych praktyk wykorzystania TIK w 

edukacji. 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

Luty – maj 2022 



edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady 

dobrych praktyk. 

Utworzenie na stronie szkoły zakładki „Aktywna 

tablica”. 

Utworzenie zakładki projektu. Umieszczanie 

w zakładce materiałów i zdjęć 

dokumentujących działania w realizowane 

ramach projektu. 

Dorota Pasternak 

Iwona Rusak 

Styczeń – czerwiec 

2022 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w 

każdym oddziale  Szkoły Podstawowej, w wymiarze 

co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w 

każdym tygodniu nauki. 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w 

wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym 

oddziale. Dokumentowanie prowadzonych 

zajęć w formie przyjętej w szkole. 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

Styczeń -czerwiec 

2022 

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie 

nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces 

uczenia się. 

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Dorota Pasternak 

Iwona Rusak 

Czerwiec 2022 

 

 

 


