
 

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK „Aktywna tablica” 

 

Zadanie  Sposób realizacji zadania 
Nauczyciele 

realizujący 
Termin 

Przekazanie Radzie 

Pedagogicznej 

informacji na temat 

realizacji 

programu „Aktywna 

tablica”. 

Zapoznanie RP z zasadami 

uczestnictwa w programie 

i korzyściami płynącymi  

z jego realizacji. 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

Grudzień 2021r. 

 

Powołanie 

nauczycielskiego 

zespołu 

samokształceniowego     

i wyznaczenie 

koordynatora, który 

wspiera  nauczycieli     

w zorganizowaniu 

pracy szkoły z 

wykorzystaniem TIK. 

Wytypowani nauczyciele: 

Jarosław Maj - informatyka 

Wioletta Ziemnicka - matematyka 

Agnieszka Podsiadła – matematyka 

Renata Grzmiel – matematyka 

Martyna Sułkowska - przedmioty 

zawodowe 

Dominika Ulaska – matematyka 

Artur Ośka – przedmioty zawodowe 

Katarzyna Gołębiowska – 

przedmioty zawodowe 

Piotr Bańkowski – język angielski 

Małgorzata Bek-Olszówka – język 

angielski 

Katarzyna Kot – język polski. 

 

Powołanie  Pani  Kingi Gądek  na 

szkolnego e-koordynatora. 

Dyrektor szkoły Styczeń 2022r. 

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  

posługiwania się 

monitorem 

interaktywnym. 

Przeszkolenie nauczycieli                

w zakresie funkcji i obsługi sprzętu 

 i oprogramowania, uwzględniające 

konieczność stosowania TIK                     

w prowadzeniu zajęć edukacyjnych 

z różnych przedmiotów. 

J. Maj Luty 2022r. 

Udział nauczycieli  

w konferencji on-line  

pt. ,,Forum Aktywna 

Tablica’’. 

Prezentacja praktycznych rozwiązań 

z wykorzystaniem tablic                   

i monitorów interaktywnych           

w różnych obszarach 

przedmiotowych. 

E-koordynator 

Nauczycielski 

zespół 

samokształceniowy 

Marzec 2022r. 

Utworzenie zakładki  

na stornie internetowej 

szkoły . 

Zamieszczenie informacji                

o programie i realizacji zadań. 

Umieszczanie w zakładce 

materiałów dokumentujących 

E-koordynator 
Marzec-czerwiec 

2022r. 



działania realizowane w ramach 

projektu. 

Nawiązanie współpracy 

ze szkołami w ramach 

międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli. 

Ustalenie harmonogramu spotkań 

międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli. 

  

E-koordynator 

M.Bek-Olszówka 

J. Maj 

  

Marzec 2022r. 

Udział w co najmniej 

 3 spotkaniach 

organizowanych w 

ramach 

międzyszkolnych 

sieciach współpracy 

nauczycieli. 

Zorganizowanie spotkań online      z 

wykorzystaniem aplikacji Microsoft 

Teams. 

E-koordynator 

M.Bek-Olszówka 

J. Maj 

 

Marzec – 

czerwiec 2022r. 

 

Uczestniczenie 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  

6 lekcji otwartych 

z wykorzystaniem TIK 

w nauczaniu, 

w ramach 

uczestniczenia w 

międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli. 

Dzielenie się przyjętymi 

rozwiązaniami i doświadczeniami    

z innymi nauczycielami. 

M.Bek-Olszówka 

K.Kot 

  

M.Sułkowska 

J.Maj 

A.Ośka 

 

D.Ulaska 

A.Podsiadła 

 

Kwiecień- 2022r. 

 

Maj-2022r. 

 

Czerwiec-2022r. 

Dzielenie się 

przyjętymi 

rozwiązaniami 

i doświadczeniami 

z innymi nauczycielami 

– udostępnianie w 

międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli 

opracowanych 

scenariuszy zajęć 

edukacyjnych 

z wykorzystaniem TIK, 

przykłady dobrych 

praktyk. 

 

Udostępnianie scenariuszy 

lekcji na stronie internetowej 

szkoły w zakładce 

„Aktywna Tablica” 

Wymiana dobrych praktyk   

z nauczycielami. 

Wyznaczeni 

nauczyciele. 
Na bieżąco 

Wykorzystywanie TIK 

na zajęciach 

edukacyjnych  

w każdym oddziale 

Technikum i Szkoły 

Branżowej I Stopnia. 

Prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem TIK w wymiarze 

co najmniej 5 godzin w każdym 

oddziale. 

Dokumentowanie prowadzonych 

zajęć w formie przyjętej w szkole. 

Wyznaczeni 

nauczyciele. 
Grudzień 2021r. 

–czerwiec 2022r. 



Ocena wpływu 

stosowania TIK na 

zaangażowanie 

nauczycieli w proces 

nauczania i uczniów  

w proces uczenia się. 

Przeprowadzenie ewaluacji 

wewnętrznej.  
E-koordynator Czerwiec 2022r. 

Przedstawienie  

na potrzeby organu 

prowadzącego 

sprawozdania                

z realizacji zadań 

wynikających z udziału 

w Programie. 

 
Dyrektor 

E-koordynator 
Sierpień 2022r. 

 

 


