
ZARZĄDZENIE NR24 /2018 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 

na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania 

z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych składanych przez organ 

prowadzący szkołę, tj. przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno

komunikacyjnych - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) oraz porozumienia 
nr 63/2017 zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem 
Oświaty z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim 

zadań określonych w rządowym programIe rozwIJama szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno

komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję Zespół w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych składanych przez organ prowadzący szkołę, 

tj. przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego i osoby fizyczne w następującym składzie: 

1. Piotr Łojek 
2. Robert Błaut 

3. Anna Kowalik-Buras 

4. Izabela Bartnik 

5. Jadwiga Piwowar 
6. Joanna Zdziech 

§2 

Zadania oraz tryb i zasady pracy Zespołu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego 



programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) oraz porozumienie nr 63/2017 zawarte pomiędzy Wojewodą 
Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" 

§3 

Traci moc zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 543 z dnia 15 września 2017 r. 
w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 
na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych składanych przez organ 
prowadzący szkołę, tj . przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

Powołanie Zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 
na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, składanych przez organ 
prowadzący szkołę, tj . przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne wynika z zapisów § lO rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 
realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) jak również § 1 pkt 2 porozumienia nr 6312017 zawartego 
pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 17 
sierpnia 2017 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w 
rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 -

"Aktywna tablica". 




