
PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU TIK  
w ramach projektu „AKTYWNA TABLICA” 

realizowanym w Szkole Podstawowej w Słupie 
w roku szkolny 2021/2022 

 
 
 
 

DZIAŁANIA  ODPOWIEDZIALNI OSIĄGNIĘCIE CELU 
Przekazanie Radzie 
Pedagogicznej informacji na 
temat realizacji programu 
,, Aktywna tablica'' 
 

Dyrektor Zapoznanie RP z zasadami 
uczestnictwa w programie i 
korzyściami płynącymi z jego 
realizacji. 

Utworzenie na stronie 
internetowej szkoły zakładki 
„Aktywna tablica”. 
 

Koordynator szkolny 
 

Zakładka ,, Aktywna tablica” 

Umieszczenie na stronie 
szkoły planu działań 
„Aktywna tablica’’. 
 

Nauczyciel informatyki 
administrator strony www, 
koordynator szkolny TIK we 
współpracy z zespołem. 
 

Przekazywanie  
uczniom, nauczycielom, 
rodzicom, partnerom 
informacji na temat tego, co 
dzieje się w szkole w 
związku z udziałem 
placówki w programie 
„Aktywna tablica’’. 

Aktualizowanie zakładki 
„Aktywna tablica” o nowe 
linki do stron oraz pomysły, 
które mają służyć uczniom 
oraz nauczycielom. 
 

Nauczyciele przedmiotowi 
we współpracy z 
nauczycielem 
informatyki. 
 

Stworzenie szkolnej bazy 
programów edukacyjnych do 
dyspozycji uczniów oraz 
nauczycieli na stronie 
internetowej szkoły. 

Przeprowadzenie „Dnia 
Bezpiecznego Internetu” 

Koordynator szkolny 
 

Zwiększenie świadomości 
dotyczącej bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

Przeprowadzenie szkoleń i 
warsztatów dla nauczycieli 
na temat bezpiecznego i 
nowoczesnego korzystania z 
narzędzi TIK. 

Koordynator szkolny 
 

Wzbogacenie wiedzy na 
temat skutecznego 
zastosowania narzędzi. 
Dzielenie się zdobytą 
wiedzą z innymi 
nauczycielami 

Przeprowadzenie lekcji 
koleżeńskich z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi TIK. 

Wszyscy zainteresowani 
nauczyciele. 
 

Nauczyciele są świadomi 
ogromnych korzyści 
wynikających z korzystania z 
narzędzi TIK 

Zorganizowanie w szkole co 
najmniej dwóch lekcji 
otwartych z wykorzystaniem 
TIK w nauczaniu 

Zespół TIK, 
zainteresowani 
nauczyciele 
 

Dzielenie się zdobytą 
wiedzą z innymi 
nauczycielami 



Dzielenie się przyjętymi 
rozwiązaniami i 
doświadczeniami z innymi 
nauczycielami przez 
udostępnianie w 
międzyszkolnej sieci 
współpracy nauczycieli, w 
szczególności opracowanych 
scenariuszy zajęć 
edukacyjnych z 
wykorzystaniem TIK, 
przykładów dobrych praktyk 

Zespół TIK, 
zainteresowani 
nauczyciele 
 

Poszerzenie wiedzy z 
zakresu TIK 

Udział w co najmniej 3 
spotkaniach organizowanych 
w ramach międzyszkolnych 
sieci współpracy nauczycieli. 

Zespół TIK 
 

Dzielenie się zdobytą 
wiedzą z innymi 
nauczycielami 

Systematyczne 
wykorzystywanie przez 
nauczycieli narzędzi TIK, 
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 zakupionych 
w ramach Programu 

Zespół TIK, 
Zainteresowani nauczyciele 

Lekcje aktywizujące uczniów 
do samodzielnej pracy, 
wspomagające proces 
uczenia się i rozwijania 
zainteresowań. 

Kontakt z rodzicami i 
uczniami 
za pomocą narzędzi TIK. 
 

Wszyscy nauczyciele. Kontakt z rodzicami, 
uczniami i 
innymi nauczycielami za 
pomocą komunikatora w 
dzienniku elektronicznym, 
emailów, telefonów, portali 
społecznościowych, strony 
internetowej szkoły. 

Podsumowanie działań w 
ramach programu "Aktywna 
tablica". 
 

Dyrektor, zespół TIK. 
 

Wyciągnięcie wniosków - 
Korzyści. 
Przedstawienie 
sprawozdania Radzie 
Pedagogicznej. 

Szkolny koordynator: mgr Justyna Bartnicka 
 
 


