
Harmonogram pracy zespołu samokształceniowego
w Publicznej Szkole Podstawowej OO. Bernardynów wWiączyniu Dolnym

Program Rządowy „Aktywna Tablica”
rok szkolny 2019/2020

Lp. Działania Sposób realizacji Termin realizacji

1 Wyznaczenie szkolnego ekoordynatora
(którego zadaniem jest koordynacja działań
w zakresie stosowania TIK w szkole).

Powołanie Marleny Bączak na szkolnego e-koordynatora. 3 grudnia 2019 - 30 czerwca 2020

2 Powołanie nauczycielskiego zespołu
samokształceniowego, który wspiera
dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu
pracy szkoły.

1. zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele wychowawcy
klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach
2. zespół humanistyczny: nauczyciele języka polskiego, języków
obcych, historii, muzyki, plastyki
3. zespół matematyczno-przyrodniczy: nauczyciele matematyki,
przyrody, biologii, chemii, fizyki, techniki

grudzień 2019

3 Uczestniczenie w konferencjach i
szkoleniach z zakresu stosowania TIK w
nauczaniu.

Udział nauczycieli z nauczycielskiego zespołu
samokształceniowego oraz innych nauczycieli w konferencjach i
szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

3 grudnia 2019 - 10 czerwca 2020

4 Umożliwienie uczniom w danej klasie
wykorzystywania monitora interaktywnego
oraz TIK na zajęciach edukacyjnych

 Uczniowie klas 1-8 będą mieli przeprowadzone zajęcia w
liczbie min. 5 lekcji w tygodniu z wykorzystywaniem
monitora interaktywnego oraz TIK. Podczas lekcji
wykorzystane będą nowatorskie rozwiązania programowe i
metodyczne.

 Monitorowanie przez koordynatora ewidencji
przeprowadzonych lekcji w każdym oddziale klasowym.

rok szkolny 2019/2020

raz w miesiącu

5 Stworzenie międzyszkolnych sieci
współpracy nauczycieli stosujących TIK w
nauczaniu.

Nawiązanie współpracy z Bernardyńską Szkołą Podstawową
im. o. A. Pankiewicza w Łodzi

grudzień 2019



a) Zorganizowanie spotkań w ramach
międzyszkolnych sieci współpracy
nauczycieli w związku z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno –
komunikacyjnych w kształceniu,

b) Zorganizowanie w szkole w ramach
uczestnictwa w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli, lekcji otwartych z
wykorzystaniem TIK

c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i
doświadczeniami z innymi nauczycielami
przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli, opracowanych
scenariuszy zajęć edukacyjnych z
wykorzystaniem TIK oraz przykładów
dobrych praktyk.

- spotkanie nauczycieli klas 1-3 - wymiana dobrych praktyk,
- spotkanie nauczycieli języków obcych - wymiana dobrych
praktyk,
- spotkanie nauczycieli polonistów - wymiana dobrych praktyk,
- spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczno -
przyrodniczych - wymiana dobrych praktyk,

- nauczyciele :
 Beata Sierocińska, lekcja chemii, klasa 7
 Joanna Rodziewicz-Nyk, nauczanie wczesnoszkolne - język

polski, klasa 3
 Joanna Rodziewicz-Nyk, nauczanie wczesnoszkolne

- matematyka, klasa 3

- utworzenie zakładki ”Aktywna Tablica” na stronie internetowej
szkoły.
- udostępnianie scenariuszy lekcji, propozycji materiałów
samokształceniowych, propozycji aplikacji do tworzenia
interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz ciekawych
propozycji w sieci (linków dotyczących gier/innowacyjnych
programów).

grudzień 2019 - luty 2020

kwiecień 2020 - 10 czerwca 2020

na bieżąco w roku szkolnym
2019/2020

6 Podsumowanie programu „Aktywna
Tablica”.

- pomoc dyrektorowi szkoły w wypełnieniu sprawozdania
końcowego.

czerwiec 2020


