
Op@lskie dla podstawówek
zdalne nauczanie zbliża!



20.11.2020
• informacja dla organów prowadzących – konferencja on-line

23.11.2020
• identyfikacja odbiorców – ilu faktycznie mamy nauczycieli?

26.11.2020
• złożenie wniosku o dofinansowanie

4.12.2020
• wybór projektu

12.01.2021
• podpisanie umowy na dostawę laptopów

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w projekcie „Op@lskie dla podstawówek”



12.01.2021
• zakup 4 957 laptopów za kwotę 14.870.851 zł

1.02.2021 
• termin finalizacji dostawy laptopów

na bieżąco

• przekazanie laptopów organom prowadzącym 
• dystrybucja do szkół podstawowych



385 szkół podstawowych

4 957 laptopów
Województwo Opolskie

16,5 mln

800 laptopów 
Aglomeracja 

Opolska 

2,2 mln

już w szkołach



16 468 100 zł

823 405 zł15 644 695 zł

wartość projektu

środki
Unii Europejskiej 

RPO WO 2014-2020

środki 
Województwa Opolskiego  



liczba 
laptopów

liczba 
nauczycieli 

szklanka do połowy…
pełna!

Projekt zaspokoi potrzeby szkół 
w zakresie 55% zapotrzebowania 
wykazanego w ankietach, 
przygotowanych przez organy 
prowadzące szkoły podstawowe. 



Komputery dla szkół 
ponadpodstawowych

W pierwszych tygodniach listopada 2020 r. do szkół ponadpodstawowych –
liceów ogólnokształcących i szkół kształcących zawodowo w województwie 

opolskim trafiło w sumie prawie 4000 komputerów dla nauczycieli oraz 
nowoczesne pomoce naukowe, ułatwiające kształcenie na odległość.

Sprzęt zakupiono w ramach dwóch projektów unijnych:
„Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” – projekt objął 41 liceów ogólnokształcących,
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” kupiono komputery dla szkół zawodowych -
ponad 2 000 laptopów i dodatkowo 131 komputerów stacjonarnych.



3 794 
laptopy

1 635 laptopów 
dla nauczycieli liceów 
ogólnokształcących

2.159 laptopów 
i 211 komputerów 

stacjonarnych 
dla nauczycieli szkół 

zawodowych

+ oprogramowanie

+ specjalistyczne    
oprogramowanie 
branżowe do nauczania 
zdalnego 

+ mobilne systemy 
do nauki zdalnej 

+ oprogramowanie

+ wizualizery

+ monitory interaktywne 
z systemem dwukierunkowej 
komunikacji

+ słuchawki, kamery, statywy
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Obecnie szkolą się nauczyciele z nauczyciele z 95 szkół 
zawodowych i liceów ogólnokształcących

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia rozpoczęły się już w listopadzie 2020 roku, a zintensyfikowały 
w czasie świąteczno-noworocznym oraz obecnie – podczas ferii zimowych. 

Po zakończeniu pierwszej części szkoleń z Microsoft Teams (luty/marzec) prowadzenie szkoleń przejmą 
e-liderzy. 

E-liderzy stworzą innowacyjne e-sieci przedmiotowe i branżowe.



9 551
laptopów 

1 635
laptopów dla LO

5 757
laptopów dla SP

2 159
laptopów dla SZ

+ 211 komputerów
stacjonarnych



Dziękuję za uwagę!


