
Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 

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 

 

Zrealizowane działania 

Wyznaczenie szkolnego  

e-koordynatora do koordynowania 

działań w zakresie stosowania TIK w 

szkole. 

Powołanie e-koordynatora 

przez Dyrektora. 

Dyrektor grudzień  

2020 r. 

Powołanie e-koordynatora zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły z dnia 14 grudnia 2020 r.  

Powołanie nauczycielskich zespołów 

samokształceniowych, które 

wspierają Dyrektora Szkoły i 

nauczycieli w zorganizowaniu pracy 

szkoły z wykorzystaniem TIK. 

Powołanie zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły trzech 

zespołów 

samokształceniowych: 

nauczycieli przedmiotów 

ogólnych, nauczycieli 

przedmiotów 

zawodowych, zespołu 

wychowawczego. 

Dyrektor grudzień  

2020 r. 

Powołanie zespołów samokształceniowych  zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły z dnia 14 grudnia 2020 r. 

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  marzec 

2021 r. 

Zawarcie porozumienia o współpracy dnia 10 marca  

2021 r. z I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra 

Omieczyńskiego w Gryfinie, reprezentowanym przez 

Dyrektora Szkoły, mgr. Sławomira Głuszaka oraz z II 

Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 

Gryfinie, Technikum Zawodowym im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Gryfinie, reprezentowanym przez 

Dyrektora Szkoły, mgr. Macieja Puzika. 

Udział w co najmniej trzech  

spotkaniach organizowanych w 

ramach międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli. 

Zorganizowanie co 

najmniej trzech spotkań 

online z wykorzystaniem 

aplikacji MS Teams. 

Małgorzata Limanówka 

Gustaw Cedro  

Joanna Gorska-Hamkało 

Monika Kowalska 

Bianka Małysz-

Lewandowska 

Emilia Marcinkowska 

luty – czerwiec 

2021 r. 

W dniach 11 marca 2021 r., 13 maja 2021 r. oraz 

11 czerwca 2021 r. odbyły się spotkania online  

z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w ramach 

międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. 



Agnieszka Pawlaczyk 

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.  

Gustaw Cedro  

Joanna Gorska-Hamkało 

Monika Kowalska 

Małgorzata Limanówka 

Bianka Małysz-

Lewandowska 

Emilia Marcinkowska 

Agnieszka Pawlaczyk 

Dorota Szwiec 

 

grudzień  

2020 r. 

 

 luty - maj  

2021 r.  

Nauczyciele uczestniczyli w: 

- 29.12.2020 r. - szkolenie z zakresu wykorzystywania 

tablicy interaktywnej podczas zajęć, 

- 3.03.2021 r. - szkolenie  „MOC WAKELETA, czyli jak 

ułatwić pracę sobie i uczniom podczas nauczania 

zdalnego, hybrydowego”, 

- 19.05.2021 r. - szkolenie „Aktywne metody i praktyczne 

narzędzia do pracy zdalnej.” 

Zorganizowanie dwóch  lekcji 

otwartych  

z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,  

w ramach uczestniczenia w 

międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli. 

Przeprowadzenie  lekcji 

otwartej przez 

nauczyciela przedmiotów 

zawodowych. 

 

Przeprowadzenie  lekcji 

otwartej przez 

nauczyciela kształcenia 

ogólnego.  

 

Przeprowadzenie lekcji 

otwartej  przez doradcę 

zawodowego. 

 

Krzysztof Janik 

Bianka Małysz-

Lewandowska 

 

Joanna Gorska-Hamkało 

Agnieszka Pawlaczyk 

Edyta Daszkiewicz 

Edyta Krupa-Nadolny 

 

Dorota Szwiec 

marzec 

maj 

2021 r. 

 

marzec 

maj 

2021 r.  

 

 

maj 

2021 r. 

Przeprowadzono lekcje otwarte: 

- 22.03.2021 r., lekcja pracowni baz danych w kl. 3 TI, 

Krzysztof Janik, 2 godz., 

- 31.05.2021 r., lekcja pracowni obsługi konsumenta,  

w kl. 2HŻg/TH, Bianka Małysz-Lewandowska, 1 godz. 

- 22.03.2021 r., lekcja języka angielskiego w kl. 2 abd a2 

LO, Joanna Gorska-Hamkało, 1 godz., 

- 26.05.2021 r., lekcja elementy kryminalistyki  

w kl. 2 bdp a2 LO, Agnieszka Pawlaczyk, 1 godz., 

- 24.05.2021 r., lekcja geografii w kl. 1 BI, Edyta 

Daszkiewicz, 1 godz., 

- 28.05.2021 r., lekcja języka polskiego w kl. 1 BI, Edyta 

Krupa-Nadolny, 1 godz., 

- 19.05.2021 r., godzina wychowawcza w kl. 1 PDW, 

Dorota Szwiec, 1 godz., 

- 28.05.2021 r., godzina wychowawcza w kl. 2 WZp, 

Dorota Szwiec, 1 godz. 

Dzielenie się przyjętymi 

rozwiązaniami 

i doświadczeniami z innymi 

nauczycielami – udostępnianie w 

międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli opracowanych 

scenariuszy zajęć edukacyjnych z 

wykorzystaniem TIK oraz przykłady 

dobrych praktyk. 

Opracowanie sześciu 

scenariuszy zajęć 

edukacyjnych 

z wykorzystaniem TIK  

oraz opis co najmniej 

dwóch  przykładów 

dobrych praktyk 

wykorzystania TIK  

w edukacji. 

Edyta Daszkiewicz 

Andżelika Szkuciak 

Dorota Szwiec 

 

do 30 kwietnia 

2021 r. 

1. Scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 

TIK: 

- biologia,  

- język angielski, 

- mikroekonomia przedsiębiorstw, 

- matematyka, 

- pracownia obsługi konsumenta, 

- technologia murarsko-tynkarska.  

2. Przykłady dobrej praktyki wykorzystania TIK: 

- platforma edukacyjna i zeszyt ćwiczeń utworzony  

w ramach projektu „Health education for life –



Wychowanie zdrowotne na całe życie” z programu 

Erasmus+, 

- Scenariusze zajęć opracowane w ramach projektu 

„Struggle Against Violent Extremizm –Zapobieganie 

agresywnym postawom młodzieży”, z programu 

Erasmus+ 

- Gry edukacyjne utworzone w ramach projektu „Game 

based learning for development of problem solving skills -

Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności 

rozwiązywania problemów” z programu Erasmus+. 

Utworzenie na stronie szkoły 

zakładki „Aktywna tablica”. 

Utworzenie zakładki 

projektu. 

 

Umieszczanie w zakładce 

materiałów i zdjęć 

dokumentujących 

działania w realizowane  

ramach projektu. 

Kamila Góra 

 

Edyta Daszkiewicz 

Andżelika Szkuciak 

Dorota Szwiec 

Małgorzata Limanówka 

grudzień 

2020 r. 

 

luty - czerwiec 

2021 r. 

Utworzono na stronie szkoły w zakładce „Projekty → 

Inne → Udział szkoły w projektach → „Aktywna tablica”,   

gdzie znajduje się: 

- opis programu zawierający cele programu oraz 

informacje dotyczące zakupionego w ramach programu 

sprzętu, 

- działania, w których znajdują się informacje dotyczące 

udziału nauczycieli w lekcjach otwartych oraz 

sprawozdania z przeprowadzonych lekcji otwartych   

w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, 

- scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, 

- przykłady dobrej praktyki wykorzystania TIK, 

- galeria, w której znajdują się zdjęcia z wykorzystania 

podczas zajęć sprzętu zakupionego w ramach programu 

oraz zdjęcia i zrzuty ekranu z lekcji otwartych. 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach 

edukacyjnych w każdym oddziale 

Liceum Ogólnokształcącego, 

Technikum Zawodowego, 

Technikum Budowlanego i 

Branżowej Szkoły 

I st., 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 

 

styczeń – maj 

2021 r. 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK: 

w LO – średnio 330 godzin tygodniowo, 

w TZ – średnio 330 godzin tygodniowo, 

w TB – średnio 120 godzin tygodniowo  

w BS I st. – średnio 180 godzin tygodniowo. 

Zajęcia zrealizowane w okresie nauczania na odległość  

z wykorzystaniem TIK dokumentowane były za pomocą 

miesięcznych wykazów „Dokumentowanie zdalnego 

nauczania w roku szkolnym 2020/2021” sporządzanych 

przez nauczycieli i składanych w szkole pierwszego dnia 

kolejnego miesiąca. Wykazy zawierały symbol klasy, nr 

lekcji, przedmiot, temat zajęć, metody i techniki 

kształcenia na odległość oraz problemy z realizacją zajęć.   



Ocena wpływu stosowania TIK na 

zaangażowanie nauczycieli w proces 

nauczania i uczniów w  proces 

uczenia się. 

Przeprowadzenie 

ewaluacji wewnętrznej. 

Anna Krzemińska – 

zespół ds. ewaluacji 

wewnętrznej 

maj 

2021 r.  

Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w obszarze 

wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli  

w proces nauczania i uczniów w  proces uczenia się.  

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej 

zostały zawarte w sprawozdaniu Dyrektora Szkoły do 

Powiatu Gryfińskiego, z realizacji zadań w ramach 

Rządowego programu – „Aktywna tablica” – edycja 2020.  

 


