
 

„AKTYWNA TABLICA” 
Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

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

 
Dofinansowanie: 140 000,00 PLN 
Całkowity koszt zadania: 175 000,00 PLN 
 
Cel programu 
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych  
pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz 
podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach 
wykorzystania nowych technologii.  
 
Opis zadania 
W ramach Programu szkoły mogą zakupić: 
a) laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez 
ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,  
b) zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, 
dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do 
rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,  
c) tablice interaktywne:  
– z projektorem ultrakrótkoogniskowym,  
– bez projektora ultrakrótkoogniskowego,  
d) projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe, 
e) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,  
f) interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. 
Dodatkowo szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą zakupić pomoce 
dydaktyczne:  
– notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie, inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji 
notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej, 
oraz pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: 
 – psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, 



 – procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi za-
burzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, 
autyzmem,  
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – 
Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami 
neurologicznymi, porażeniami,  
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,  
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż ww. i z zaburzeniami 
wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, 
 
W 2021 roku Gmina Dąbrowa Górnicza uzyskała dofinansowanie w wysokości 140 000,00 PLN,  
w tym: 
1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w wysokości 35 000,00 PLN. 
2. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w wysokości 
14 000,00 PLN. 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w wysokości 35 000,00 PLN. 
4. Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych  
im. Polskich Olimpijczyków w wysokości 14 000,00 PLN. 
5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w wysokości 14 000,00 PLN. 
6. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego                 
w wysokości 14 000,00 PLN. 
7. Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych w wysokości 14 000,00 PLN. 
 


