
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” 

Rada  Ministrów  przyjęła  uchwałę  w  sprawie  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. 

Program  ten  opiera  się na  założeniu,  że  jednym  z  zasadniczych  zadań  współczesnej  szkoły 
jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie 
informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien 
dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. 

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna 
kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków 
budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę, z wyjątkiem 
przekazania wsparcia na zakup inwestycyjny – wówczas wkład własny wzrośnie do 50 %. 

Głównym celem Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie 
dydaktycznym  nowoczesnych  pomocy  dydaktycznych,  podniesienie  kompetencji  uczniów 
i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych 
technologii. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne umożliwiające szerokie 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej i doprowadzenie do 
upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. Ważnym aspektem 
i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich 
zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

20  sierpnia  2021  r.  Rada  Ministrów  przyjęła  nowelizację  programu  „Aktywna  tablica” 
dotyczącą doposażenia szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, wymuszonego 
utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

Dzięki przystąpieniu do Programu „Aktywna tablica” nasza szkoła otrzymała wsparcie 
finansowe  14  000  zł  +  wkład  własny  4794,4  zł  =  wartość  zadania  18794,4  zł,  na  zakup 
pomocy dydaktycznych umożliwiających szerokie wykorzystywanie TIK. 

W ramach przyznanej dotacji zostały doposażone dwie pracownie przedmiotów zawodowych 
–  Pracownia  Organizacji  Turystyki  oraz  Pracownia  Spedycyjna.  Każda  z  dofinansowanych 
pracowni została wyposażona w tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 
głośniki oraz laptop umożliwiający transmisję audiowizualną. 

W  marcu  2022  r.  przystąpiliśmy  do  realizacji  projektu  edukacji  cyfrowej  „Lekcja  Enter” 
(14 nauczycieli). 

Powołanie e-koordynatora szkolnego 

Na  e-koordynatora  do  monitorowania  działań  w  zakresie  stosowania  TIK  powołano  panią 
Katarzynę Topolewską. Głównym zadaniem e-koordynatora jest wspieranie dyrektora szkoły 



i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły w zakresie wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej. 

Powołanie zespołu samokształceniowego Aktywna Tablica – w ramach programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  na  lata  2020–2024  –  „Aktywna  tablica”  powołany  został 
nauczycielski zespół samokształceniowy, w skład którego weszło siedemnastu nauczycieli. 

Do  zadań  zespołu  należy  monitorowanie  wykorzystania  urządzeń  i  wymiany  doświadczeń 
pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć i dobrych praktyk. 
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