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Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na  

realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –

„Aktywna tablica” 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017, poz. 

2198 tj.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

2. Uchwała Nr 108/2017 Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r., w sprawie Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1401) 

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

 

Czas trwania programu:  

1. Program będzie realizowany w latach 2017-2019 r. 

Cele programu:  

1. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania 

się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się. 

2. Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy 

zespołowej. 

3. Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli. 

4. Wspieranie innowacyjnych metod pracy. 

5. Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy 

dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. 

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły podstawowe tj.: 

 Jednostkom samorządu terytorialnego, 

 osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego, 

 osobom fizycznym. 

Finansowanie programu: 

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły będzie wynosić nie więcej niż 14 000,00 zł. 

W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący szkoły o udzielenie wsparcia finansowego 

w maksymalnej kwocie, wkład własny organu prowadzącego szkoły nie może być niższy, 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/pdf/rozporzadzenie_radosna_szkola.pdf
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niż 3 500,00 zł, (przykład: wartość zadania dla szkoły, wyniesie 17 500,00 zł, tj. wsparcie 

finansowe 14 000,00 zł + wkład własny 3 500,00 zł). 

Natomiast w przypadku wnioskowania przez organ prowadzący szkoły o udzielenie wsparcia 

finansowego w kwocie niższej niż 14 tys. zł, wkład własny tego organu prowadzącego zawsze musi 

wynosić co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, odrębnie 

dla każdej ze szkół.  

 

Za wkład własny uważa się: 

 wkład własny finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup 

pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku 

złożenia wniosku o udział w Programie, 

 wkład własny rzeczowy 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.  

Kwalifikowalność ponoszonych na realizację programu kosztów: 

Organy prowadzące szkoły, w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące 

rodzaje pomocy dydaktycznych:  

a) tablicę interaktywną w dwóch wariantach:  

 tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym,  

 samą tablicę bez projektora ultrakrótkoogniskowego,  

b) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,  

c) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,  

d) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.  

 

Warunki jakie musi spełniać zakupiony w ramach Programu sprzęt: 

 posiadać deklarację CE,  

 posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta,  

 w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym 

egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne jednego rodzaju muszą pochodzić od jednego 

producenta,  

 komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi 

pochodzić od jednego dostawcy,  

 być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny 

od obciążeń prawami osób trzecich,  
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 posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku 

polskim,  

 posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy 

niż 24 miesiące. 

Obowiązki organów prowadzących szkoły w ramach realizacji Programu 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są obowiązane do: 

 zakupienia pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia, 

 zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń 

i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną 

przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania, 

 zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych 

urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych 

przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania. 

 

Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić również, aby szkoły w odniesieniu 

do których uzyskały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania 

TIK w procesie nauczania polegające na:  

 

a) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach 

z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,  

b) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach 

współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym: 

 udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci 

współpracy nauczycieli, 

 zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy, 

nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, 

 dzieleniu 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; 

c) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK 

w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają 

dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK, 

d)  wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły 

uczestniczącej w Programie, w liczbie 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, 
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e) przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających 

z udziału w Programie, obejmującego ww. zadania, oraz: 

 ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub szkołach za granicą na zaangażowanie 

nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się, 

 charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu, 

 wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach,  

Organ prowadzący szkoły, obowiązany jest także do zapewnienia wsparcia technicznego, tj. usługę 

administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach Programu.  

 

Sposób ubiegania się o dotację: 

Etap pierwszy:  

Realizatorzy programu – dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
1
, występują 

do organów prowadzących z wnioskami o udział w programie w terminie do 15 kwietnia 2018 r.  

Etap drugi: 

Wnioski dyrektorów będą zweryfikowane i akceptowane przez organ prowadzący.  

Etap trzeci:  

Organ prowadzący szkołę sporządza wniosek zbiorczy i wraz z jednostkowymi wnioskami szkół 

kieruje do Wojewody Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.  

Etap czwarty:  

Zespół powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego, przeprowadza ocenę formalną wniosków oraz 

kwalifikuje szkoły do udziału w programie.  

 

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie dotacji w ramach Rządowego programu „Aktywna 

tablica” 

 

I. Wymagane dokumenty: 

Wniosek o udzielenie dofinansowania wypełniony wg wzoru on-line umieszczonego pod adresem: 

www.aktywnatablica.ko.poznan.pl 

1. Komplet dokumentów stanowi: wniosek zbiorczy organu prowadzącego wraz z wykazem 

szkół wnioskujących o udział w programie oraz wniosków jednostkowych szkół 

ubiegających się o dotację. 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z pkt. VIII ppkt. 2  Uchwały nr 108/2017 z 19 lipca 2017 r Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” w 2018 roku będzie wymagana opinia Rady Pedagogicznej. 

http://www.aktywnatablica.ko.poznan.pl/
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II. Miejsce i termin złożenia wniosku:  

1. Wnioski zbiorcze organów prowadzących można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres: 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

ul. Kościuszki 93 

61-716 Poznań 

z dopiskiem „Aktywna tablica” 

2. Komplet dokumentów winien być dostarczony do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu 

do Kancelarii Kuratorium Oświaty).  

3. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Nie przewiduje się procedury uzupełniania niekompletnych wniosków.  

5. Informacji o programie udziela Mateusz Leszkowicz tel. 780 386 022 

6. Informacji w sprawie składania wniosków udziela Beata Rokus-Stawińska  tel. 780 386 042 

 

III. Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania:  

1. Zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego lista szkół wytypowanych do otrzymania 

dofinansowania umieszczona zostanie na stronie  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu.  

 

 

 

 

Wicekurator Oświaty 

            /-/ Zbigniew Talaga 


