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Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
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Konieczność spełnienia funkcjonalności w szkole objętej wsparciem w
okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu:

a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole, na
poziomie przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania z
cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w ramach pracy
zawodowej,

b) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301, szkoła
posiada odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy
stacjonarnych lub przenośnych komputerów albo innych mobilnych
urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia
umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem
komputerowym z:

• zainstalowanym systemem operacyjnym,

• dostępem do oprogramowania biurowego,

• oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego
urządzenia – opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest
zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

• oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne
narzędzia mające funkcje komputera w przypadku kradzieży,

• oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych
komputerów albo innych mobilnych narzędzi mających funkcje
komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w
zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo
innego mobilnego narzędzia mającego funkcje komputera -
opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane
na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem do
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na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem do
zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi,

• oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty;

• oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia
sieciowe,

c) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301,szkoła
posiada odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa wydzielone
miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu
stacjonarnych lub przenośnych komputerów lub innych
mobilnych narzędzi mających funkcje komputera z
bezprzewodowym dostępem do Internetu,

d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu
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Każda grupa liczy min. 6 osób.
Zajęcia mogą być przeznaczone dla dzieci w różnym wieku i dotyczyć różnej 
tematyki, np.
Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – np. codzienne czynności 
wymagające znajomości matematyki – zajęcia mają na celu uświadomić uczniom 
jak ważne są kompetencje matematyczne w życiu codziennym – przygotowywanie 
murzynków w formie muffinów (dzieci przeliczają proporcje składników i pieką 
muffiny w mikrofalówce)
Przyrodnicze laboratorium – np. zajęcia dot. ekologii, przygotowywanie zielnika, 
pomiar warunków pogodowych, zajęcia z fizyki, zaj. chemiczne w laboratorium, 
itp. Możliwe np. wyjście z dziećmi do lasu w celu obserwacji roślin itd.

12

itp. Możliwe np. wyjście z dziećmi do lasu w celu obserwacji roślin itd.
Języki obce – np. zajęcia mające na celu przełamać barierę językową z naciskiem 
na mówienie/przygotowywanie przedstawienia w języku obcym/gry i zabawy 
językowe itp.
Laboratorium kodowania – prowadzone przez nauczyciela, który zostanie 
przeszkolony z programowania (szkolenie będzie prowadzone w ramach projektu)
Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych – oprócz gry w różnego 
rodzaju gry ekonomiczne, związane z przedsiębiorczością, biznesem itp. innego 
rodzaju atrakcje, np. organizacja rynku w szkole, licytacja na niby – sprzedaż 
przygotowanych obrazów, przygotowywanie CV itp.
Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej – zajęcia muszą 
zakończyć się powstaniem czegoś, co zostanie przedstawione społeczności 
szkolnej, np. przedstawienie teatralne, kółko dziennikarskie przygotowujące 
gazetkę szkolną, przygotowywanie wystawy dot. danego tematu itp.



Tylko drobne pomoce, kwota do ok. 200 zł, mat. zużywalne
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Pomoce prowadzący wybiera poprzez wypełnienie odpowiedniej zakładki w 
dzienniku zajęć.
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Wynagrodzenie raz na semestr
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Wynagrodzenie raz na kwartał
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