
 

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr1 im. Janusza Korczaka  

we Wronkach z realizacji programu rządowego „Aktywna Tablica” 

 w roku szkolnym 2019/2020 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr1 we Wronkach  uczestniczyła  

w programie rządowym "Aktywna Tablica", czego wynikiem było powstanie „Międzyszkolnej sieci 

współpracy nauczycieli stosujących TIK”. W sieci tej współpracowały między innymi: Szkoła 

Podstawowa nr 3 we Wronkach, Szkoła Podstawowa w Nojewie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 we 

Wronkach.  

Celem realizowanego programu było: 

Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-  komunikacyjnych:   

- zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania 

TIK na zajęciach edukacyjnych, 

- wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą  

w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.  

          W ramach podniesienia jakości pracy szkoły wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne monitory  

interaktywne. W pierwszym etapie działań programu w Szkole Podstawowej nr1 dnia 9.10.2019r. 

odbyło się Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej „Obsługa monitora interaktywnego”, 



podczas którego uczennicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi nowego urządzenia.  

          Nauczyciele zostali zachęceni do samokształcenia z zakresu „Aktywnej tablicy”.  

Zostały im przedstawione następujące propozycje materiałów samokształceniowych: 

- „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy  

z nowymi technologiami” dostępne na https://www.ore.edu.pl/ 

- publikacja dobrych praktyk: http://www.profesor.pl/ 

- blog sieci: https://aktywnatablicatik.blogspot.com 

 Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy obejmował: 

         Dnia 17.10.2019r. we Wronkach odbyło się spotkania organizacyjne przedstawicieli 

współpracujących szkół, podczas którego dokonano rozpoznania potrzeb i zasobów, ustalono cele 

oraz harmonogram pracy i działań. 

        Dnia 29.11.2019r. w Nojewie odbyło się spotkanie robocze na którym uczestnicy dzieli się 

swoimi doświadczeniami, narzędziami, wymienili poglądy i doświadczenia.  

       Dnia 19.05.2020r. odbyło się spotkanie podsumowujące(on-line), podczas którego, 

koordynatorzy dzielili się przykładami dobrych praktyk. Podsumowali prace „Międzyszkolnej sieci 

współpracy. Dokonali ewaluacji programu. 

       W minionym roku szkolnym podczas zajęć z wykorzystaniem Technologii Informacyjno- 

komunikacyjnej nauczyciele oraz uczniowie w pełni wykorzystywali zainstalowane monitory 

interaktywne. Korzystali z następujących stron internetowych: 

– www.etwinning.pl – platformę etwinning.net – można na niej znaleźć ciekawe pomysły na 

projekty, 

– www.Pisu Pisu.pl - ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i 

poprawnego pisania, 

– www.MATZOO.pl – zadania z matematyki, 

– www.matematyka.pl 
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– www.learningapps.org – ćwiczenia interaktywne, 

– www.scholaris.pl – scenariusze zajęć, 

– www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki, 

– www.kahoot.com – quizy, 

– www.quizizz.com – quizy, 

– www.teachingenglish.org.uk – scenariusze lekcji, 

– www.dlanauczyciela.pl – słownictwo, gramatyka, filmy, audio, 

– www.ling.pl – dobry słownik, 

– www.katechizmy.com – ćwiczenia sprawdzające wiadomości, gry dydaktyczne, 

– www.muzykotekaszkolna.pl – filmy nawiązujące do różnych zagadnień związanych z muzyką, 

definicje, zaprezentowanie postaci związanych z światem muzyki, 

– www.nauczanie.librus.pl – prezentacje (opracowane lekcje), ćwiczenia interaktywne, strona płatna, 

- www.Medianauka.pl - nauka online z biologi, informatyki, matematyki i innych przedmiotów 

www.quizlet.com - nauka słownictwa, 

www.genial.ly - platforma do tworzenia prezentacji multimedialnych, 

www.wordwall.net - quizy, 

http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#subjects - przyroda dla klas 1-3, 

https://dyktanda.online/app/ 

https://www.jigsawplanet.com/ - platforma do tworzenia puzzli, 

https://www.baamboozle.com/games - nauka języka angielskiego, 

https://szaloneliczby.pl/ - matematyka dla klas 1-3, 

https://www.matika.in/pl/ - zadania z matematyki dla najmłodszych uczniów, 

http://www.math.edu.pl/ - zadania matematyczne, 
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https://wczesnoszkolni.pl/ - karty pracy, inspiracje plastyczne, generatory 

www.naszpodręcznik.pl - karty pracy, generator. 

https://www.eduelo.pl/ -prezentacje, quizy 

http://www.zyraffa.pl/ - filmy edukacyjne, quizy, krzyżówki 

https://www.miniminiplus.pl – zabawy edukacyjne 

https://klikankowo.jimdo.com- kodowanie 

https://labirynt.imasz.net-memory, labirynty- zajęcia kl. I-III 

www.youtube.pl- filmy edukacyjne 

        

            W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” koordynatorzy szkół w roku szkolnym 

2019/2020 przeprowadzili lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK . 

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej w Nojewie z wykorzystaniem TIK w klasie 1.                                     

Temat: Dodawanie w zakresie 10.  

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr1 we Wronkach z wykorzystaniem TIK w klasie 2.                                     

Temat: Doskonalenie umiejętności mnożenia w zakresie 30. 

 Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr3 we Wronkach z wykorzystaniem TIK w klasie 1.                                     

Temat: Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 15, porównywanie, 

porządkowanie liczb. Rozwijanie umiejętności spostrzegania, koncentracji, logicznego myślenia. 

Budowa zadania tekstowego. 
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            Dokonując ewaluacji Programu Rządkowego Aktywna Tablica możemy podkreślić, że 

korzystanie z nowoczesnych technik komunikacyjno- informacyjnych usprawniło prace dydaktyczną 

nauczycieli, uatrakcyjniło i jednocześnie doskonaliło umiejętności praktyczne naszych 

wychowanków. Wykorzystywanie TIK w codziennej pracy jest nieodłącznym elementem 

nowoczesnej edukacji, a nowoczesne środki i narzędzia pracy pomagają młodym odbiorcą lepiej 

przyswoić i pogłębić daną tematykę. Wykorzystanie szerokiej oferty TIK udoskonaliło zajęcia 

dydaktyczne czyniąc je bardziej interesującymi. Uczniowie nie zawsze są zobligowani do robienia 

notatek, dzięki możliwości zapisu i udostępniania treści z lekcji w wersji cyfrowej mają możliwość 

skupienia większej uwagi na omawianych czy prezentowanych zagadnieniach. 

          Uczestnictwo Szkoły Podstawowej nr1 we Wronkach w Rządowym Programie „Aktywna 

Tablica” przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, poszerzyło ofertę edukacyjną Jedynki 

dając możliwość rozwoju uczniom, nauczycielom w sferze nowoczesnych technik komunikacyjno- 

informacyjnych. 

 

                                                                                                        Opracował koordynator programu 

                                                                                                                       Natalia Woźniak 

 

                                                                                  

 

                                                                                   

 


