Powiat Kwidzyński w ramach projektu
ojektu „Zdalna Szkoła” pozyskał grant
w wysokości niemal 100 000 zł na zakup sprz
sprzętu
tu komputerowego dla uczniów
i nauczycieli szkół, dla których jest organem prowadzącym.
prowadz cym.
Projekt jest odpowiedzi
odpowiedzią na obecną
obecn sytuację
sytuacj szkolnictwa, związaną
zwi zan z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej
czypospolitej Polskiej stanu pandemii,
pandemii, spowodowanym zakażeniami
zaka eniami
koronawirusem.. Zamkni
Zamknięcie
cie placówek oświatowych
o wiatowych na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają
zasiadaj
przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub
sprzętu, na którym
órym mo
możee realizować
realizowa podstawy programowe.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu
nansowaniu w wysokości
wysoko ci 99 811,26 zł (oraz środkom własnym
w wysokości 890,67 zł) zakupiony zostanie sprz
sprzętt komputerowy z oprogramowaniem,
oprogramowaniem tj.:
- 33 sztuki laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi,
- 12 sztuk tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi,
- 33 sztuki oprogramowania biurowego do laptopów.
laptopów
Sprzętt z oprogramowaniem, po zako
Sprz
zakończeniu
czeniu procedury wyboru wykonawców i podpisaniu
umów oraz dostawie, przekazany
przekazan zostanie do powiatowych szkół oraz placówki,
a następnie
pnie trafi bezpośrednio do uczniów i nauczycieli i będzie
ędzie wykorzystywany
do kształcenia zdalnego. W późniejszym
później
okresie sprzęt ten służył będzie szkołom i placówce
podczas kształcenia uczniów na miejscu.
Projekt „Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2014 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp
dost
p do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
ró nic
w możliwości dost
dostępu
pu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
przepustowo ciach”
dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Działanie jest finansowane ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2014 2020.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

