
 

 

Plan działania zespołu TIK  

Jaki mamy cel pierwszy? 

Szersze zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie kształcenia. 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?  

Nauczyciele współpracują ze sobą w szkole, na platformie  e- learningowej i w sieci 

szkół. 

Działania: 
Termin 

realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób monitorowania 

i oceny działań 

Powołanie zespołu TIK, ustalenie 

zasad współpracy w zespole. 

5.12 

2013r. 

Dyrektor, 

koordynator 

szkolny 

 Koordynatorzy są 

aktywni na platformie 

edukacyjnej. 

Przekazanie materiałów z kursu 

nauczycielom do przygotowania się 

do spotkania otwartego. 

7.12. 

2013r. 

Koordynatorzy 

przedmiotowi 

Nauczyciele wypełnili 

ankiety samooceny. 

Określili swoje 

oczekiwania. 

Zredagowanie KODEKSU TIK- 

dokumentu stworzonego przez 

uczniów i nauczycieli. 

10-13.12. 

2013r. 

Koordynator 

zespół TIK 

W szkole obowiązuje 

Kodeks, jako dokument 

użytkowy. 

Utworzenie zakładki” Cyfrowa 

szkoła” na stronie internetowej 

szkoły. 

Grudzień 

2013r. 

Koordynator 

szkolny 

Zakładka jest ciągle 

wzbogacana i 

aktualizowana. 

Szkolenie na temat 

bezpieczeństwa w sieci z 

udziałem policjanta 

 Styczeń 

2014r. 

Koordynator 

szkolny 

Nauczyciele i uczniowie 

dbają o bezpieczeństwo w 

sieci. 

Szkolenie w zakresie 

obowiązujących zasad prawnych 

dotyczących korzystania z 

technologii informacyjnej. 

Styczeń 

2014r. 

Koordynator 

szkolny 

Nauczyciele i uczniowie 

przestrzegają prawa 

autorskiego. 



 

 

Przygotowanie informacji dla 

rodziców dotyczącej realizacji w 

szkole programu TIK 

Styczeń 

2014r. 

Koordynator 

szkolny, 

wychowawcy 

Umieszczenie informacji 

na stronie internetowej 

szkoły. Poinformowanie 

rodziców na zebraniu 

klasowym. 

Udostępnianie w ramach 

międzyszkolnych sieci 

współpracy scenariuszy zajęć 

lekcyjnych z różnych 

przedmiotów z wykorzystaniem 

TIK 

Na 

bieżąco 

Koordynatorzy 

przedmiotowi 

Scenariusz są w zakładce 

strony internetowej 

szkoły.  

Jaki mamy cel drugi? 

Rozwój metod pedagogicznych wspomaganych przez TIK. 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?  

Nauczyciele wykorzystują  komputer na swoich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

Działania: 
Termin 

realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób monitorowania 

i oceny działań 

Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem komputera. 

Raz w 

miesiącu 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Nauczyciele wykorzystują 

na niektórych lekcjach 

narzędzia TIK. Wpisy w 

dzienniku lekcyjnym 

Wydawanie gazetki szkolnej 

Gimzetka z wykorzystaniem 

programu Publisher. 

4 razy do 

roku 

Opiekunowie 

koła 

redakcyjnego 

gazetki 

Gazetka w wersji 

papierowej i cyfrowej na 

stronie internetowej. 

Projekty edukacyjne z 

wykorzystaniem TIK 

Listopad- 

maj 

Zespół TIK Uczniowie prezentują 

efekty w formie 

multimedialnej na apelu 

szkolnym. 

Zorganizowanie lekcji otwartej 

dla nauczycieli z wykorzystaniem 

Marzec 

2014r. 

Dyrektor 

szkoły 

Sprawozdanie z 

fotografiami na stronie 



 

 

TIK internetowej. 

Szkolenia nauczycieli odnośnie 

technologii TIK- współpraca z 

ODN -tablica multimedialna. 

luty Dyrektor 

szkoły 

Księga protokołów 

informacja na stronie 

internetowej. 

Systematyczne prowadzenie 

dziennika elektronicznego, 

indywidualne kontakty z 

rodzicami. 

Cały rok Wychowawcy 

i nauczyciele 

przedmiotów 

Monitorowanie liczby 

wejść na stronę. 



 

 

 

Jaki mamy cel trzeci? Umożliwienie uczniom możliwie szerokiego dostępu do narzędzi 

TIK. 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?  

Uczniowie korzystają z technologii komputerowej w toku nauki szkolnej. 

Działania: 
Termin 

realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób monitorowania 

i oceny działań 

Szkolenie na temat bezpieczeństwa 
w sieci i przestrzegania praw 

autorskich 

Luty 
2014r. 

Koordynator 
szkolny i 

przedmiotowi 

Uczniowie znają znaczeni 
symboli licencyjnych, 

korzystają z Internetu pod 
opieką nauczyciela. 

Realizacja projektu edukacyjnego z 

wykorzystaniem narzędzi TIK 
Cały rok 

Nauczyciele 

przedmiotowi- 

opiekunowie 

projektów 

edukacyjnych 

Uczniowie dokumentują 

projekt, używając narzędzi 

TIK ( konspekt, 

sprawozdanie...) 

Tworzenie elektronicznego 

portfolio z przydatnymi 

materiałami dydaktycznymi i 

własnymi pracami. 

Cały rok wychowawcy Uczniowie posiadają 

własne elektroniczne 

portfolio. 

Przygotowywanie zajęć lekcyjnych 

– pomoc nauczycielowi) z 

wykorzystaniem TIK 

Zależnie 

od 

potrzeb 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Prezentacja multimedialna, 

film, zdjęcia... 

Prowadzenie własnego blogu Na 

bieżąco 

wychowawca Możliwość 

systematycznego wejścia 

na stronę. 

Pomoc w przygotowaniu 

uroczystości szkolnych czy apeli 

Zależnie 

od 

potrzeb 

Opiekunowie 

koła 

artystycznego 

Prezentacje , filmy, 

muzyka jako tło do 

recytacji... 

 


