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Laptopy dla wszystkich nauczycieli szkół 

ponadpodstawowych w województwie opolskim

Samorząd Województwa Opolskiego wspiera

nauczycieli i uczniów liceów

ogólnokształcących, techników oraz szkół

branżowych w dostosowaniu się do nowego

sposobu nauczania. 1633 nauczycieli z 41 liceów

i 2159 nauczycieli z 54 szkół zawodowych
otrzyma laptopy. 3792 komputery przenośne już

trafiły do szkół wraz z profesjonalnym

oprogramowaniem (m.in. Microsoft Office 365

Pro +). Ponadto szkoły otrzymały monitory

interaktywne, wizualizery, kamery internetowe ze

statywami, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe.

Przygotowano też pakiet szkoleń dla nauczycieli. WIĘCEJ
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Sprzęt został już dostarczony do szkół!

OPOLSKIE.PL OPOLSKIE.PL@opolskie

http://www.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.facebook.com/opolskie


Wicemarszałek Roman Kolek: 

Wspieramy nauczycieli i uczniów
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Obecnie niezwykle ważne są działania w ramach

przeciwdziałania COVID-19 – mówi wicemarszałek Roman

Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa za
sprawy edukacji. Wicemarszałek podkreśla, że obydwa

realizowane projekty – skierowany do szkolnictwa

zawodowego „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku

pracy” oraz „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie

zbliża!” dedykowany liceom ogólnokształcącym - to nie

tylko laptopy dla nauczycieli, ale również programy,

szkolenia i dodatkowy sprzęt multimedialny. Nową ofertą,

skierowaną do szkół, uczniów i rodziców w tej trudnej

sytuacji, będzie także – przygotowana przez Departament

Edukacji i Rynku Pracy UMWO we współpracy

z organizacjami pozarządowymi – pomoc

psychologiczna.
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eLiderzy podzielą się doświadczeniem

Projekty samorządu województwa, kierowane

do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, to

nie tylko zaopatrzenie ich w sprzęt do nauki

zdalnej. Powołani zostali także eLiderzy, którzy

będą służyć wsparciem innym nauczycielom.

Każdy nauczyciel, uczestniczący w projekcie,

będzie mógł wziąć udział w szkoleniach. Ich

ważnym elementem będzie dzielenie się

wiedzą i doświadczeniem przez eLiderów –

tzw. nauczycieli wiodących, posiadających

umiejętności i kompetencje w zakresie

nauczania zdalnego, pracujących w szkołach

uczestniczących w projekcie.

Po kliknięciu „WIĘCEJ”, odnajdą Państwo całą

listę e-liderów z każdego powiatu.WIĘCEJ
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#opolskiesiewspiera, także w dziedzinie edukacji

Kilka miesięcy temu samorząd

województwa opolskiego rozpoczął

działania pod hasłem

#opolskiesiewspiera. To wzajemne

wsparcie dotyczy ułatwienia nam

wszystkim funkcjonowania w czasie

pandemii. Jednym z takich wspólnych

działań był pomysł ułatwienia życia

szkolnego – nauczycielom, uczniom,

szkołom.
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Liczba nauczycieli, w poszczególnych powiatach, 

którzy otrzymali wsparcie

WIĘCEJ

powiat brzeski – 321 nauczycieli

powiat głubczycki – 177 nauczycieli

powiat kędzierzyńsko-kozielski – 329 nauczycieli

powiat kluczborski – 412 nauczycieli

powiat krapkowicki – 113 nauczycieli

miasto Opole – 996 nauczycieli

powiat namysłowski – 136 nauczycieli

powiat nyski – 490 nauczycieli

powiat oleski – 256 nauczycieli

powiat opolski – 166 nauczycielipowiat prudnicki – 213 nauczycieli

powiat strzelecki – 185 nauczycieli

https://www.opolskie.pl/2020/08/bogata-oferta-dla-szkol-nauczycieli-i-uczniow/


Wartość wsparcia dla 

wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych

11 756 913,72 ZŁ
POWIAT

brzeski: 988 103,53 zł  

głubczycki: 536 109,32 zł 

kluczborski: 1 368 447,75 zł 

kędzierzyńsko-kozielski: 961 779,85 zł 

prudnicki: 625 090,76 zł   

powiat krapkowicki: 369 612,36 zł

POWIAT 

miasto Opole: 3 175 028,22 zł 

namysłowski: 383 610,72 zł 

nyski: 1 464 841,03 zł 

oleski: 788 981,47 zł  

opolski: 539 407,57 zł 

strzelecki: 555 901,14 zł

Wielkość wsparcia dla każdego z powiatów uzależniona jest od ilości i wielkości szkół.



Dla nauczycieli, uczniów i szkół –

jak rodził się pomysł pomocy w czasie pandemii

Już w kwietniu tego roku zarząd województwa

podjął decyzję, by – jeśli tylko znajdą się pieniądze –

każdemu nauczycielowi, każdej szkole

ponadpodstawowej - dla młodzieży, kupić sprzęt
osobisty. - Rozmawialiśmy o tym z wieloma

nauczycielami, dyrektorami szkół i okazało się, że

mocno wspierają ten pomysł, bo widzą w nim spore

ułatwienie swojej codziennej pracy – mówił wtedy

marszałek Andrzej Buła. W regionie, w ramach

funduszy unijnych, od lat były duże pieniądze na
wsparcie szkolnictwa zawodowego. Dlatego

najpierw – po wielu rozmowach z dyrektorami szkół

- pojawił się pomysł, by na początek w czasie

pandemii, wspomóc szkoły ogólnokształcące, które

wcześniej na taką pomoc nie mogły liczyć. WIĘCEJ
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Projekty dofinansowane przez Unię Europejską 

w ramach RPO Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020!

WIĘCEJ

„Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
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