Zarządzenie Nr 22/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie wyznaczenia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
szkolnego e-koordynatora programu „Aktywna tablica”, powołania zespołu
samokształceniowego oraz określenia dla nich szczegółowego zakresu zadań

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1401)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu zarządza, co następuje:
1.
2.

1.

2.

1.

§ 1.
Wyznacza się p. Edytę Gancarz na szkolnego e-koordynatora programu „Aktywna
tablica”.
Powołuje się nauczycielski zespół samokształceniowy w składzie:
1) p. Edyta Gancarz – przewodnicząca, e-koordynator
2) p. Gustaw Chraścina – członek
3) p. Marcin Bujok - członek
4) p. Monika Rzeszótko – członek
5) p. Jolanta Herczyk – członek
6) p. Monika Leszczyna – członek
7) p. Lucyna Najda – członek
8) p. Katarzyna Herzyk – członek.
§ 2.
Zadaniem e-koordynatora jest koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK
w szkole, w tym opracowanie harmonogramu realizacji zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK.
Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać wykaz planowanych do
realizacji zajęć edukacyjnych w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym tygodniu
nauki w każdym oddziale szkoły, w roku realizacji programu „Aktywna tablica” od dnia
zainstalowania i uruchomienia monitorów interaktywnych; harmonogram winien
zawierać: datę i godzinę planowanych zajęć, temat zajęć, nazwę oddziału, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 3.
Zobowiązuje się e-koordynatora do zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa
w międzyszkolnej sieci współpracy, co najmniej dwóch lekcji otwartych
z wykorzystaniem TIK.

2.

Zobowiązuje się e-koordynatora do dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami
z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk.

§ 4.
Zadaniem zespołu samokształceniowego jest wymiana doświadczeń w związku
z wykorzystaniem TIK oraz wspieranie dyrektora szkoły w zorganizowaniu pracy szkoły
z wykorzystaniem TIK.
§ 5.
Zobowiązuje się e-koordynatora do przedłożenia sprawozdania z podjętych działań
w terminie do 10 czerwca 2019 roku.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

