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Uchwala Nr 401/IX2021
Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 7 wrzeSnia 2021 roku
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sprawie: przystqpienia Powiatu Nowotarskiego do II naboru wniosk6w w ramach
Rz4dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczni6w i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2021-2024 - ,,Aktyvna tablica" i przygotowania projektu pod nazwq:
,,Aktywna tablica - zakup sprzgtu i pomocy dydaktycznych dla szk6l, kt6rych
organem prowadz4cym jest Powiat Nowotarski - II nab6r"

Na podstawie art.32 ust 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. lJ.

z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w

^tt.

z Uchwal4 Nr 339,0(LVI/2014

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 pa2dziemika 2014 r. w sprawie przyjgcia Strategii

Rozwoju Spolecmo-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022, Zanad
Powiatu Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

sl
Przystgpuje sig do II naboru wniosk6w w ramach Rzqdowego programu rozwijania szkolnej

infiastruktury oraz kompetencji uczni6w i nauczycieli w zakresie technologii informacinokomunikacljnych na lata 2021-2024 - ,,Aktlnvna tablica" poprzez przygotowanie

i

zlo2ede

wniosku pn.: ,,Aktywna tablica - zakup sprzgtu i pomocy dydaktycznych dla szk6l, kt6rych
organem prowadzqcym jest Powiat Nowotarski

- II

nab6r", zgodnego

z

zal4cznikiem

do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Staro5cie Powiatu Nowotarskiego.

s3
Uchwala wchodziw Zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr 401/IX/2021
Zarz4dtt Powiatu Nowotarskiego
z dnia 7 wrzeSnia 2021 roku

Nazwa Programu:

,,Rz4dowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczni6w
i naucrycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 ,,Aktywna tablica"
T1.tul Projektu:

- zakup sprzgtu i

pomocy dydaktycznych dla szk6l, ktrirych organem
prowadzQcym jest Powiat Nowotarski - II nab6r"

,,Aktywna tablica

Chara
ka proiektu:
Program ,,Akt)ryvna tablica" opiera sig na zaloZeniu, 2e jednym z zasadniczych zadan wsp6lczesnej
szkoly jest rozwijanie kompetencji uczni6w przygotowuj4cych ich do Zycia w spoleczeflstwie
informacyjnym oraz ta zaloieniu, 2e rozwol kompetencji uczni6w w tym zakresie powinien
dokonl.wa6 sig w nowoczeinie wyposzrZonej szkole.
Cel proiektu:

Program,,Aktywna tablica" na lata 2021-2024 obejmie:
szkoly podstawowe, kt6re nie skorzystaly z Programu w lat ach 2017 -2019,
szkoly podstawowe, kt6re korzystaty z programu w latach 201'1-2019, a w latach 2021-2024
bEdq korzystaly z doposa2enia w specjalistyczny sprzgt i oprogramowanie do diagnozy i terapii
lczni'w ze specjaln).mi potrzebami edukacyjnymi,
szkoty ponadpodstawowe, w kt6rych ucz4 sig dzieci i mlodzie2,
szkoly za granic4,
specjalne oirodki szkolno-wychowawcze dla uczni6w niewidomych lub slabowidz4cych

.
.
.
.
.
.

(sosw).
szkoly, kt6re nie skorzystaly z programu w roku 2020.

Celem projektu jest wsparcie finansowe dla szk6l podstawowych, szk6l ponadpodstawowych, szk6l
za granic4lub specjalnych odrodk6w szkolno-wychow autczych dla uczni6w niewidomych lub slabo
widz4cych polegaj4ce na dofinansowaniu w 2021 roku zakupu:
a) Iaptopa wraz ze sprzgtem umo2liwiaj4cym przetwarzanie wizerunku

i

glosu udostgpnianego
przez tcznia htb nauczyciela w czasie rzecz),wistym za poSrednictwem transmisji audiowizualnej;
a) tablicy interaktywnej :
- tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
- tablicy interaktyumej bez projektora ultraogniskowego,
b) projektora lub projektora ultrakr6tkoogniskowego,
c) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajE( z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na
odlegloS6, w ramach zestawu bgdzie mo2na zakupi6: laptop, dodatkow4 kamerg intemetow4,
dodatkowe sluchawki i dodatkowy mikrofon, statyv, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet
sluzqcy w szczeg6lnodci do rysowania element6w graficznych na komputerze 1ub monitorze;
d) gloSnik6w lub innych urz4dzen pozwalaj4cych na przekaz dLwigkq'
e) interakty.wnego monitora dotykowego o przek4tnej ekranu co najmniej 55 cali;
f) specjalistycznego oprogramowania lub material6w edukacfinych, wykorzystuj4cych TIK, takich
jak wirhralne laboratoria, materialy do nauczania kodowania i robotyki oraz
g) specjalistycznego sprzgtu dla szk6l, w kt6rych ksztalcq sig uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukaclinvmi, tak aby sprzgt byl adekwatny do ich potrzeb.

Planowane dzialania:
Projekt obejmuje zakup sprzgtu dla nastEpuj4cych szk6l:
1 . Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Bohater6w Westerplatte w Jablonce przy Zespole Szk6l im.
Bohater6w Westerplatte w Jablonce:
a) interaktywny monitor dotykowy o przek4tnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 szt.

2. Bran2owa Szkola Rolnicza I stopnia w Jablonce przy Zespole Szk6l im. Bohater6w Westerplatte
w Jablonce:
a) interaktywny monitor dotykowy o przek4tnej ekranu co najmniej 55 cali

-

2 szt.

3. Technikum im. Prof. Wladyslawa Szafera w Zespole Szk6l Zawodowych
w KroScienku nad Dunajcem:
a) tablica interakty.lvna z projektorem ultrak6tkoogniskowym - I szt.

4. Brarlowa Szkola I Stopnia im. Prof. Wladyslawa Szafera
i Plac6wek w KroScienku nad Dunajcem:

a)

tablica interaktyrvna z projeklorem ultrakr6tkoogniskowym

w

i

Plac6wek

Zespole Szk6l Zawodowych

- 1 szt.

5. Technikum Nr I w Zespole Szk6l Technicznych i Plac6wek im. St. Staszica w Nowym Targu:

a)

interaktl,wny monitor dotykowy o przekqtnej ekranu co najmniej 55 cali

-

2 szt.

i

I stopnia Nr w Zespole Szk6l Technicmych i Plac6wek im. St. Staszica
w Nowym Targu:
a) interaktl,wny monitor dotykowy o przek4tnej ekanu co najmniej 55 cali - 2 szt.

6. BranZowa Szkola

7. Branzowa Szkola I stopnia Specjalna Nr 5 w Specjalnym OSrodku Szkolno-Wychowawczo
Opiekuiczym Nr 1 w Zespole Plac6wek Szkolno-Wychowawczo Opiekuriczych w Nowym
Targu:
a) interaktl.wny monitor dotykowy o przek4tnej ekranu co najmniej 55 cali

Te rmin

-

3 szt.

kladan ia wn ios ktiw :
o udzial w Programie do organ6w prowadz4cych - do 3 wrzeinia 2021 r.;
prowadzqce
org.rny
skladai4 wnioski ze szk6l do wojewod6w - do 14 wrzeinia 2021 r.;
kwalifikacja wniosk6w przez wojewod6w - do 28 wrzeinia 2021 r.;
przekazanie Srodk6w finansowych na zakup pomocy dydaktycznych - do 3 I pu2dziemika 2021
s

o szkoly wnioskui4

.
.

o

Termin rozliczenia:
do konca 2021 r.
Planowana wartoii oroiektu na szkole:
Szacunkowa wartoSd projektu: 17 500,00 PLN
Szacunkowa warto66 dofinansowania (maksymalnie 807o): l4 000,00 PLN
Wklad wlasny (minimum 20Vo)t 3 500,00 PLN
Plonowana wartoii oroiektu:
Szacunkowa wartoSd projektu: 122 500,00 PLN
Szacunkowa warto5d dofinansowania (maksymalnie 80%): 98 000,00 PLN
Wklad wlasny (minimum 20oZ): 24 500,00 PLN
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