
Założenia współpracy szkół w ramach realizacji programu rządowego  

„Aktywna Tablica – edycja 2022” 

I. Wykaz szkół tworzących sieć współpracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu 

2. Szkoła podstawowa nr 27 w Bytomiu 

3. Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu 

4. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu 

5. Szkoła podstawowa nr 43 w Bytomiu  

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu  

II. Cele pracy sieci współpracy: 

1. Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania 

technologii informacyjnej. 

2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu 

podniesienia jakości pracy szkoły. 

3. Zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia                                     

w społeczeństwie informacyjnym. 

4. Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych narzędzi.  

III. Zadania zespołów w ramach sieci współpracy: 

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK. 

2. Opracowanie scenariuszy zajęć: 

a) w obrębie sieci wewnątrzszkolnych (w szkołach), 

b) w obrębie sieci współpracy szkół (scenariusze zajęć otwartych). 

3. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych, propagowanie ich w środowisku 

nauczycieli, wskazywanie nowoczesnych i ciekawych rozwiązań, w tym zasobów sieci                                     

w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym. 

4. Udział członków zespołów szkolnych w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci 

współpracy szkół i  nauczycieli. 

5. 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. 

6. Opracowanie sprawozdania z działalności sieci współpracy i szkolnych zespołów. 

IV. Działania sieci współpracy: 

Działania  Sposób realizacji – monitorowanie działań 

- wyznaczenie szkolnych koordynatorów 

odpowiedzialnych za koordynowania działań 

w zakresie stosowania TIK w szkole 

- powołanie przez dyrektora szkoły 

szkolnego koordynatora 

- poinformowanie Rady Pedagogicznej o 

założeniach i celach realizacji programu 

rządowego „Aktywna Tablica – edycja 

2022” 

- zapoznanie Rady Pedagogicznej z zasadami 

uczestnictwa i korzyściami z uczestnictwa w 

programie „Aktywna Tablica”  

- stworzenie na stronie internetowej szkoły 

zakładki „Aktywna Tablica” 

- umieszczenie w zakładce „Aktywna 

Tablica” informacji o realizacji programu 



- zamieszczanie wypracowanych scenariuszy 

i materiałów z wykorzystaniem TIK 

- dzielenie się zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami korzystania z Tik w celu 

upowszechnienia nowoczesnych technologii 

- uczestnictwo w szkoleniach z 

zastosowaniem TIK w nauczaniu 

- udział zainteresowanych nauczycieli w 

szkoleniach szkolnych lub zewnętrznych 

dotyczących TIK 

- wykorzystanie TIK na zajęciach 

edukacyjnych w szkole 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 

- wykorzystanie nowatorskich rozwiązań 

metodycznych i/ lub programowych w 

zakresie wykorzystania przez nauczycieli 

TIK 

- zapisywania w dziennikach tematów z 

wykorzystaniem TIK po przez dodanie 

adnotacji AT (np. na końcu tematu zajęć) 

- stworzenie międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli stosujących TIK w 

nauczaniu  

- ustalenie zasad i form współpracy między 

szkołami 

- udział w spotkaniach organizowanych w 

ramach międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli 

- uczestniczenie przez przynajmniej jednego 

nauczyciela w międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli stosujących TIK w 

nauczaniu 

- udział wyznaczonego nauczyciela w co 

najmniej trzech spotkaniach organizowanych 

w ramach międzyszkolnych sieci współpracy 

nauczycieli 

- zorganizowanie w szkole w ramach 

uczestnictwa w międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli, co 

najmniej dwóch lekcji otwartych z 

wykorzystaniem TIK w nauczaniu, 

- zorganizowanie lekcji otwartych z 

wykorzystaniem TIK w nauczaniu 

- spotkania zespołu nauczycieli stosujących 

Tik według ustalonego harmonogramu 

- uczestniczenie w obserwacji zajęć 

przeprowadzonych z wykorzystaniem 

narzędzi pozyskanych przez szkoły w 

ramach rządowego programu „Aktywna 

Tablica” 

- spotkania dyskusyjne – omawianie 

przeprowadzonych zajęć, wyciąganie 

wniosków. 

 

Opracowali dyrektorzy szkół uczestniczących w sieci współpracy 

 


