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Bezpieczna Szkoła



Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
– w skali całej Polski

99,48 proc. 
− nauka w trybie stacjonarnym

0,14 proc. − nauka w trybie zdalnym
0,38 proc. − nauka w trybie mieszanym

Stan na godz. 14:00 z 22.09.2020, na podstawie danych otrzymanych od Kuratorów Oświaty,
przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.



Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
– w skali całej Polski

48 231 – nauka w trybie stacjonarnym

68 − nauka w trybie zdalnym

185 − nauka w trybie mieszanym

Stan na godz. 14:00 z 22.09.2020, na podstawie danych otrzymanych od Kuratorów Oświaty,
przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.



85 proc. uczniów z placówek 
pracujących w trybie mieszanym, 
uczy się stacjonarnie, w szkołach.

Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
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Zdalna szkoła

• 187 mln zł na sprzęt 
dla uczniów

• 2 787 – samorządy, 
które złożyły wnioski 
(na 2 790 uprawnionych)



Zdalna szkoła
Od 35 do 100 tys. zł  
na zakup:
• laptopów
• tabletów
• dostępu do internetu

Kryterium przydziału:
liczba uczniów 
w gminie/powiecie



Zdalna szkoła +

• 180 mln zł na sprzęt komputerowy dla uczniów

• 2 399 samorządów złożyło wnioski
(na 2 477 uprawnionych)

Nabór wniosków do 30 września br.!



Zdalna szkoła +
Od 35 do 165 tys. zł na zakup:
• komputerów
• laptopów
• oprogramowania
• mobilnego dostępu do internetu
• ubezpieczenia sprzętu

Dla rodzin ubogich 
z co najmniej 
trójką dzieci



Komputery dla dzieci
130 mln zł na zakup komputerów, oprogramowania, 
sprzętu audiowizualnego dla dzieci z domów dziecka 
i innych placówek rodzinnych.

To pomoc dla: 72,5 tys. dzieci w pieczy zastępczej



14 tys. zł na zakup laptopów do szkoły i dla uczniów, 
którym komputery będą potrzebne w razie nauki zdalnej

35 tys. zł dla szkół, w których kształcą się uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

100 tys. zł dla specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych

Program „Aktywna tablica” (2020-2024)
– projektowane kwoty dofinansowania



2016 r.
 23% szkół dostęp do internetu powyżej 100 Mb/s
 40% korzystało z usług dostępu do Internetu o przepustowościach do 10 Mb/s 
 Większość jednostek oświatowych w Polsce była wykluczona cyfrowo

OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

2020 r.
 19 811 szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE
 18 700 dyrektorów szkół podpisało umowy o świadczenie usług OSE
 14 800 szkół podłączonych do OSE



#OSEWyzwanie
• 12 224 laptopy dla szkół

• 764 szkoły otrzymały mobilne pracownie 
komputerowe → 1 pracownia = 16 laptopów

• 34 439 zł wartość jednej pracowni



40 tys. tabletów od NASK
dla szkół w sieci OSE

Szkolne Pakiety 
Multimedialne



• 1 600 szkół w ramach OSE
• w tym 120 szkół wskaże MEN

Szkolne Pakiety 
Multimedialne

3 tys. tabletów



Ponad 100 mln zł na wsparcie
nauczycieli w prowadzeniu
kształcenia na odległość



epodreczniki.pl

 Ponad 7 400 interaktywnych 
e-materiałów

 Ponad 3 200 scenariuszy lekcji

 105 programów nauczania 



epodreczniki.pl

Filmy instruktażowe 
dostępne na stronie:

epodreczniki.pl/filmy-i-instrukcje



epodreczniki.pl

Możliwość tworzenia 
lekcji wideo przez 
nauczyciela
z wykorzystaniem 
dostępnych aplikacji
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