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Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapvető célok:
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. sz. prioritása az oktatási infrastruktúra
fejlesztést támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai
fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai
infrastruktúra fejlesztésre koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai
készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát is jelentős
részben biztosítja.
Részcélok:
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak
fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése
Magyarországon
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának
korszerűsítése
- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív
prezentációs eszközökkel
(Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),
- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú
szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,
1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
·
Az elnyert támogatásból a támogatási döntés szerint támogatott eszközök
beszerzésére, a pályázatban feltüntetett önkormányzati általános iskolákban való
telepítésre; köteles továbbá az eszközök telepítését követően a beruházással érintett
pedagógusok részvételét biztosítani az adott feladatellátási helyen a használatba vételhez
szükséges felkészítésen.
·
Az általános iskolák kötelesek informatikai stratégiát készíteni.
·
A támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számítva egy éven belül
intézményenként legalább egy pedagógus részvételét kell biztosítani az infokommunikációs
technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és a Sulinet
Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő pedagógus továbbképzésen miden, a
pályázatban érintett feladatellátási helyen.
·
A pályázó köteles a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától az általános
iskolák részére rendszergazda szolgáltatást biztosítani /legalább 72 órán belüli hibaelhárítással
tanítási időszakban/.
·
A pályázat elnyerését követő egy éven belül feladatellátási helyenként legalább az

elnyert tantermi csomagok számának fele mennyiségű bemutató órát tartani a szülők számára.
Vállalt tevékenységek:
·
Továbbképzések a pedagógusok részére,
·
Informatikai stratégia készítése a feladat-ellátási helyenként,
·
Eszközök beszerzése
6 db tantermi csomag,
12 db iskolai PC csomag,
1 db WIFI csomag,
1 db alkalmazás szerver csomag,
·
·
·

.

Eszközök telepítése az általános iskolákban,
Rendszergazdai szolgáltatás biztosítása,
Bemutató órák tartása a szülők számára.

