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17 
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21 
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WKŁAD WŁASNY ORGANÓW PROWADZĄCYCH

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„Aktywna Tablica” to rządowy program 
rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
na lata 2017-2019.

Program będzie finansowany w 80 % ze 
środków budżetu państwa i co najmniej 20 %

wkładu własnego samorządów.



4.9994.9995.582

201920182017

LICZBA SZKÓŁ W PROGRAMIE

ADRESACI PROGRAMU

Program przewiduje wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne około 15 580 szkół podstawowych we 

wszystkich województwach.

Adresatami zakupu pomocy dydaktycznych będą organy 
prowadzące:
• publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły 

artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej,

• Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne 
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych , urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP 
działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej 
za Granicą

• Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez 
Ministra Sprawiedliwości



KRYTERIA DOSTĘPU SZKÓŁ 
DO PROGRAMU

• dostęp do Internetu na poziomie co 
najmniej 30 Mb/s;

• sala lekcyjna z dostępem do Internetu, 
dostosowana do funkcjonowania 
tablicy / monitora interaktywnego

• router oraz przenośny komputer dla 
nauczyciela lub inne mobilne urządzenie 
mające funkcje komputera wraz z 
preinstalowanym systemem operacyjnym, 
oprogramowaniem biurowym, 
antywirusowym oraz zabezpieczającym 
przed dostępem do treści niepożądanych

• punkt dostępu do Internetu dla uczniów w 
czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

1 tablica lub monitor 
interaktywny

1 laptop

1 sala 
lekcyjna

30 Mb/s 
i punkt 

dostępu



PRZEZNACZENIE OTRZYMANYCH 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

tablica interaktywna:
- z projektorem lub projektorem ultrakrótkoogniskowym
- bez projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego

projektor lub projektor
ultrakrótkoogniskowy

monitor interaktywny o przekątnej ekranu co 
najmniej 55 cali

głośniki lub inne 
urządzenia 
pozwalające na 
przekaz dźwięku



SPECYFIKACJA KUPOWANEGO SPRZĘTU

 sprzęt jest fabrycznie nowy (wyprodukowany 
nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) 
i wolny od obciążeń prawami osób trzecich

producent sprzętu posiada certyfikat ISO 9001

 komplet urządzeń i oprogramowania do 
obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju 
- pochodzi od jednego producenta

 sprzęt posiada deklarację zgodności CE

posiada dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania w języku 
polskim
posiada okres gwarancji udzielonej przez 
dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

 w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy 
dydaktycznych w więcej niż jednym 
egzemplarzu wszystkie pomoce danego 
rodzaju muszą pochodzić od jednego dostawcy



WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKOŁY

Samorządy mogą wnosić wkład własny jako:

14.000 
zł

3.500 
zł

17.500 
zł

wsparcie z budżetu państwa

wkład własny organów
prowadzących szkoły

• wkład finansowy na zakup pomocy 
dydaktycznych objętych wnioskiem o udział 
w Programie, wydatkowany w roku złożenia 
wniosku o udział w Programie;

• sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK 
wykorzystywane jako inne pomoce 
dydaktyczne, zakupione w roku złożenia 
wniosku, ale nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o udział 
w Programie.



ZOBOWIĄZANIA ORGANÓW 
PROWADZĄCYCH

w ramach udzielonego wsparcia finansowego:

• zakup pomocy dydaktycznych

• instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie z 
infrastrukturą szkolną zakupionego sprzętu 
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy 
dydaktycznych 

• zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli 
w zakresie funkcji i obsługi zakupionego sprzętu 
i oprogramowania - realizowanych przez 
dostawców sprzętu i oprogramowania.



ZOBOWIĄZANIA SZKÓŁ 
UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

Po złożeniu wniosku o udział w programie, 
szkoła będzie zobowiązana do zrealizowania 
następujących zadań:

• uczestniczenia przez przynajmniej jednego 
nauczyciela szkoły w konferencjach i 
szkoleniach z zakresu stosowania TIK w 
nauczaniu

• uczestniczenia przez przynajmniej jednego 
nauczyciela szkoły w międzyszkolnych 
sieciach współpracy nauczycieli stosujących 
TIK w nauczaniu (min. 3 spotkania, 2 lekcje 
otwarte, przykłady dobrych praktyk)



ZOBOWIĄZANIA SZKÓŁ 
UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

• przedstawienia dla potrzeb organu 
prowadzącego sprawozdania z realizacji 
zadań wynikających z udziału w programie 
oraz uczestnictwa w ankietach i badaniach

• wyznaczenie szkolnego e-koordynatora 
(jego zadaniem jest koordynacja działań w 
zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole 
za granicą) oraz powołanie nauczycielskich 
zespołów samokształceniowych TIK, które 
będą wspierać grono pedagogiczne 

• wykorzystywania TIK na zajęciach 
edukacyjnych prowadzonych w szkole (min. 
5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym 
tygodniu nauki)



KLUCZOWE TERMINY 2017

2017-08-
31

• złożenie wniosków przez dyrektorów 
szkół do organów prowadzących

2017-09-
15

• złożenie wniosków przez organy 
prowadzące do wojewodów

2017-09-
27

• wydanie decyzji przez zespoły 
kwalifikujące o przyznaniu wsparcia dla 
szkół

• przekazanie środków finansowych przez 
wojewodów do organów prowadzących –
14 dni od zawarcia umowy ale nie później niż 
do 30 października 2017 r



WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY 
DO ORGANU PROWADZĄCEGO

Wniosek do pobrania na: 
https://www.mac.pl/aktywnatablica

adres, telefon, e-mail, informacja o 
spełnianiu przez szkołę warunków 
dostępu do programu

liczba sal lekcyjnych w roku szkolnym, 
kiedy szkoła wnioskuje o udział w 
programie, w tym liczba sal objętych 
tym wnioskiem

informacja o planowanych sposobach 
korzystania z zakupionych pomocy 
dydaktycznych w celu zmiany sposobu 
nauczania lub uczenia się



WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY 
DO ORGANU PROWADZĄCEGO

informacja o aktualnym stanie 
wyposażenia szkoły w pomoce 
dydaktyczne (sprzęt 
komputerowy i inne urządzenia 
TIK) lub o planach ich 
wprowadzania

kalkulację kosztów 
planowanego w ramach 
Programu zakupu pomocy 
dydaktycznych

wnioskowaną kwotę wsparcia 
finansowego na zakup pomocy 
dydaktycznych


