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HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” 

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 

im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

– „Aktywna tablica” (Dz.U. 2020 poz. 1883 z p. zm.).   

 

L.P. DZIAŁANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB REALIZACJI TERMINY REALIZACJI 

1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora 

(którego zadaniem jest koordynacja działań  

w zakresie stosowania TIK w szkole). 

 

Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji 

na temat realizacji programu „Aktywna 

tablica”. 

 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej  

z harmonogramem projektu. 

Dyrektor 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

 

Dyrektor, koordynator. 

Wyznaczenie e-koordynatora zarządzeniem 

Dyrektora. 

 

 

Konferencja Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

Konferencja Rady Pedagogicznej. 

Sierpień 2022 r. 

 

 

 

Sierpień 2022 r. 

 

 

 

Sierpień 2022 r. 

2. Powołanie zespołu samokształceniowego, 

który wspiera dyrektora i nauczycieli  

w zorganizowaniu pracy szkoły  

z wykorzystaniem TIK. 

 Skład zespołu powołany zarządzeniem Dyrektora: 

1. Pan Mateusz Michałek  

2. Pani Agnieszka Sworowska (psycholog) 

3. Pani Aneta Zowada  

4. Pani Anna Piechaczek 

5. Pani Ewa Szczupider  

6. Pani Izabela Kulejewska  

7. Pani Izabela Tomeczek  
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8. Pani Joanna Siwczyk  

9. Pani Kamila Czekalska  

10. Pani Magdalena Tyc (pedagog) 

11. Pani Mariola Czerwińska 

12. Pani Marta Dybała 

13. Pani Magdalena Dyłka (koordynator 

projektu) 

3. Uczestniczenie w konferencjach, 

szkoleniach z zakresu stosowania TIK 

w nauczaniu (min. 5 osób). 

Dostawca urządzeń. 

 

 

 

Zespół TIK 

Techniczne szkolenie dla nauczycieli w zakresie 

funkcjonowania i obsługi zakupionych narzędzi 

interaktywnych. 

 

Cykl szkoleń dotyczący wykorzystywania narzędzi 

TIK w edukacji oraz na zajęciach z uczniami  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Październik –listopad 2022 r. 

 

 

 

I szkolenie – listopad 2022 

II szkolenie – luty 2023 

III szkolenie – kwiecień 2023  

4. Uczestniczenie w międzyszkolnej 

sieci współpracy nauczycieli 

stosujących TIK w nauczaniu: 

a) udział w spotkaniach organizowanych  

w ramach międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu – 

minimum 3 spotkania; 

 

 

 

 

b) zorganizowanie w szkole w ramach 

uczestnictwa w międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli, lekcji otwartych  

z wykorzystaniem TIK w nauczaniu  

(min. dwie lekcje otwarte); 

 

c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami  

i doświadczeniami z innymi nauczycielami 

przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci 

Zespół TIK  

(min. 1 osoba) 

 

 

 

a)  

• spotkanie organizacyjne koordynatorów; 

• spotkanie specjalistów, prowadzących 

zajęcia dotyczące pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

• spotkanie podsumowujące koordynatorów; 

 

b)  lekcje otwarte będą przeprowadzane przez 

chętnych nauczycieli, a termin i tematyka 

ustalana na bieżąco. Pieczę nad organizacją 

lekcji otwartych sprawuje koordynator.  

 

 

 

 

c)   utworzenie zakładki ”Aktywna Tablica” na 

stronie internetowej szkoły. Umieszczenie w 

 

 

 

 

Październik – listopad 2022 

Listopad – marzec 2022/23 

 

 

 

Kwiecień – maj 2023 r. 

 

I lekcja – I semestr roku 

szkolnego 2022/2023 

 

II lekcja – II semestr roku 

szkolnego 2022/2023 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 2022/2023 
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współpracy nauczycieli, opracowanych 

scenariuszy zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem TIK oraz przykładów 

dobrych praktyk. 

zakładce harmonogramu projektu. Udostępnianie 

przez każdego nauczyciela zespołu propozycji 

dobrych praktyk: scenariuszy lekcji, propozycji 

materiałów samokształceniowych, aplikacji do 

tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych, 

ciekawych stron w sieci. 

5. Wykorzystywanie  narzędzi TIK  na  zajęciach  

edukacyjnych  prowadzonych  z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych  Szkoły 

Podstawowej nr 34 w Chorzowie, w wymiarze 

co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych 

średnio w każdym tygodniu nauki w każdym 

roku szkolnym realizacji Programu począwszy 

od dnia zainstalowania i uruchomienia 

pomocy dydaktycznych. 

Zespół TIK 

 

 

 

 

 

 

Koordynator 

Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej 

nr 34 w Chorzowie organizują zajęcia dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu informacyjno – 

komunikacyjnego.  

 

 

Monitorowanie przez koordynatora ewidencji 

przeprowadzonych lekcji z wykorzystaniem w/w 

narzędzi (załącznik 1). 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

6. Podsumowanie programu 

„Aktywna Tablica”. 

Dyrektor, zespół TIK 

 

 

 

Koordynator 

 

 

 

 

Zespół TIK 

Pomoc Dyrektorowi szkoły w wypełnieniu 

sprawozdania końcowego na podstawie § 6 w/w 

rozporządzenia. 

 

Ewaluacja programu.  

Przedstawienie sprawozdania Radzie 

Pedagogicznej. 

 

Udział w odgórnej ankiecie oraz w badaniach na 

potrzeby bieżącego monitoringu Programu. 

Czerwiec 2023 r. 

 

 

Koordynator mgr Magdalena Dyłka  


