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Harmonogram działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania w 

Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie na rok szkolny 2017/2018. 
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Nazwa zadania Sposoby realizacji Przewidywane efekty Terminy 
Osoby 

odpowiedzialne 

Sposób 

dokumentowania 

1. Konferencje i 

szkolenia z zakresu 

stosowania TIK w 

nauczaniu. 

Uczestnictwo w 

szkoleniach i 

konferencjach z zakresu 

stosowania TIK 

 

Pogłębianie wiedzy z 

zakresu stosowania 

Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnej, która 

będzie wykorzystana 

podczas pracy z uczniem 

na zajęciach lekcyjnych. 

II półrocze 

2017/18  

e-koordynator – 

nauczyciel 

informatyki 

Certyfikat, 

zaświadczenie o 

odbyciu szkolenia. 

2. Uczestniczenie w 

międzyszkolnych 

sieciach współpracy 

nauczycieli 

stosujących TIK w 

nauczaniu. 

 

1. Udział w spotkaniach 

organizowanych w ramach 

międzyszkolnych sieci 

współpracy nauczycieli. 

 
2. Zorganizowanie w szkole, 

lekcji otwartych z 

wykorzystaniem TIK w 

nauczaniu;  

 

 

3. 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;  

 

 

 

Poprzez wymianę 

doświadczeń przy 

współpracy nauczycieli w 

międzyszkolnej sieci, 

zostaje poszerzony zakres i 

sposoby wykorzystywania 

TIK w nauczaniu. 

 

  
Zwiększenie wiedzy u 

nauczycieli dotyczącej 

wykorzystania monitorów 

interaktywnych i 

związanych z nimi 

oprogramowania mi 

podczas zajęć lekcyjnych, 

co wzbogaca i uatrakcyjnia 

przebieg lekcji. 

grudzień 2017 

luty 2018 

kwiecień 2018 

 

 

luty 2018 

kwiecień 2018 

 

 

 
od lutego – do 

maja 2018 

 
nauczyciele zespołu 

samokształceniowego  

 

 

 

 

 

 

 
nauczyciele zespołu 

samokształceniowego  

 

Sprawozdania z 

przeprowadzonych 

spotkań w  ramach 

międzyszkolnych sieci 

współpracy 

nauczycieli 

 

 

 
 

Przykładowe 

scenariusze 

wybranych lekcji przy 

wykorzystaniu 

monitorów 

Interaktywnych. 
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Nazwa zadania Sposoby realizacji Przewidywane efekty Terminy 
Osoby 

odpowiedzialne 

Sposób 

dokumentowania 

3. Wyznaczenie osób 

które wspierają 

dyrektora szkoły i 

nauczycieli w 

zorganizowaniu pracy 

szkoły z 

wykorzystaniem TIK. 

 

1. Wyznaczeniu szkolnego e-

koordynatora do 

koordynowania działań w 

zakresie stosowania TIK w 

szkole. 

2. Powołanie 
nauczycielskiego zespołu 
samokształceniowego 

Sprawniejsze 

koordynowanie zadań 

założonych w 

harmonogramie. 

 

Wspieranie pełnego 

wykonania wszystkich 

zadań zawartych w 

harmonogramie  

listopad 2017 

 

 

 

  Rada Pedagogiczna Protokolarz Rady 

Pedagogicznej 

 

4. Wykorzystanie TIK 

na zajęciach 

edukacyjnych  

 

Nauczyciele 

przeprowadzają lekcje z 

wykorzystaniem TIK 

Zwiększenie znajomości 

pracy z TIK 

od grudnia 

2017 do 

czerwca 2018 

 

Nauczyciele uczący 

w KL VI (sala nr 8) 

 i  

KL II (sala nr 2) 

Przykładowe 

scenariusze oraz 

zdjęcia z 

przeprowadzonych 

zajęć  

 

5. Sprawozdanie z 

realizacji zadań 

wynikających z 

udziału w Programie.  

 

 

Napisanie sprawozdania z 

przeprowadzonych działań 

zawartych w 

harmonogramie 

dotyczących programu 

„Aktywna Tablica” 

Przeanalizowanie wpływu 

stosowania technologii 

TIK w procesie nauczania. 

30 maj 2018 e-koordynator przy 

wsparciu 
nauczycielskiego 

zespołu 

samokształceniowego  

 

sprawozdanie 

6. Przeprowadzenie 

Ankiety   

 

Wypełnienie ankiet Poznanie przyswojonej 

wiedzy i umiejętności 

pracy z TIK 

maj 2018 nauczyciele zespołu 
samokształceniowego 

ankieta 

 


