
Realizacja Projektu  w roku szkolnym 2021/2022 

w ZSCKR w Kamieniu Małym 

Harmonogram działań dotyczących wdrażania TIK  

„Aktywna tablica” 

 

Zadania Sposób realizacji  Nauczyciele 

realizujący 

Termin  

Przekazanie RP 

informacji na temat 

programu „Aktywna 

tablica” 

Zapoznanie RP z 

zasadami uczestnictwa 

w programie i 

korzyściami płynącymi 

z jego realizacji 

 

Dyrektor szkoły Listopad2021 r. 

Powołanie 

nauczycielskiego 

zespołu 

samokształceniowego               

i wyznaczenie 

koordynatora, który 

wspiera nauczycieli w 

zorganizowaniu pracy 

szkoły z 

wykorzystaniem TIK. 

Wytypowani 

nauczyciele: 

Wioletta Czerwińska   

 Jarosław Lewandowicz 

Andrzej Gembka 

Krzysztof Przybyła 

Iwona Westwalewska 

Paweł Karski 

 

 

Dyrektor szkoły Grudzień 2021r. 

Spotkanie 

organizacyjne zespołu 

samokształceniowego 

nauczycieli. 

Ustalenie zasad pracy, 

przygotowanie planu 

pracy oraz analiza 

potrzeb w zakresie 

stosowania TIK. 

E-koordynator 

Nauczycielski zespół 

samokształceniowy 

Styczeń 2022r. 

Szkolenie nauczycieli w 

zakresie funkcji i 

obsługi 

oprogramowania. 

Przeszkolenie 

nuaczycieli w zakresie 

funkcji i obsługi 

sprzętu i 

oprogramowania w 

prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych  z 

różnych przedmiotów. 

P. Karski Luty 2022 r. 

Udział nauczycieli w 

konferencji on-lin pt. 

„Forum Aktywna 

Tablica” 

Prezentacja 

praktycznych 

rozwiązań z 

wykorzystaniem TIK  w 

różnych obszarach 

przedmiotowych. 

E-koordynator 

Nauczycielski zespół 

samokształceniowy 

Marzec 2022 r. 

Utworzenie zakładki na 

stronie internetowej 

szkoły. 

Zamieszczenie 

informacji o 

programie. 

E-koordynator 

P. Karski 

Marzec – lipiec 2022r. 

Nawiązanie wspólpracy 

ze szkołami w ramach 

Ustalenie 

harmonogramu 

E-koordynator 

P. Karski 

Marzec 2022r. 



międzyszkolnej sieci 

wspólpracy nauczycieli. 

spotkań 

międzyszkolnej sieci 

wspólpracy nauczycieli. 

 

Udział w co najmniej 3 

spotkaniach 

organizowanych w 

ramach 

międzyszkolnych sieci 

współpracy nauczycieli. 

Zorganizowane 

spotkań onlin z 

wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft 

Teams, Classroom 

E-koordynator 

P. Karski 

Marzec – czerwiec 

2022r. 

Uczestnictwo w 

konferencjach i 

szkoleniach z zakresu 

TIK w nauczaniu 

Wybór form 

doskonalenia i udział w 

szkoleniach z zakresu 

wykorzystania TIK 

Nauczycielski zespół 

samokształceniowy 

Luty – czerwiec 2022r. 

Zorganizowanie 2 lekcji 

otwartych z 

wykorzystaniem TIK w 

nauczniu, w ramach 

uczestnictwa 

międzyszkolej sieci 

wspólpracy nauczycieli. 

Dzielenie się 

przyjętymi 

rozwiązaniami i 

doświadczeniami z 

innymi nauczycielami. 

E-koordynator 

P. Karski 

Kwiecień – maj 2022 r. 

Dzielenie się 

przyjętymi 

rozwiązaniami i 

doświadczeniami z 

innymi nauczycielami  

Wymiana dobrych 

praktyk z 

nauczycielami 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

Na bieżąco 

Wykorzystanie TIK na 

zajęciach edukacyjnech 

w każdym oddziale 

Technikum 

Prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem TIK w 

wymiarze co najmniej 5 

godzin w każdym 

oddziale. 

Wyznaczenie 

nauczycieli 

Styczeń – czerwiec 

2022r, 

Ocena wpływu 

stosowania TIK na 

zaangażowanie 

nauczycieli w procesie 

nauczania i uczenia się  

Przeprowadzenie 

ewaluacji wewnętrznej 

E - koordynator Czerwiec 2022r. 

Przedstawienie na 

potrzeby organu 

prowadzącego 

sprawozdania z 

realizacji zadań 

wynikających z udziału 

w Programie 

 Dyrektor szkoły 

E- koordynator 

Sierpień 2022r. 

 

Opracował : E – koordynator 

                                                                        Nauczycielski zespół samokształceniowy 


