Powiat Włoszczowski

37 laptopów do nauki zdalnej dla trzech szkół
ponadpodstawowych we Włoszczowie
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana
Czarnieckiego i Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie beneficjentami projektu
realizowanego przez Powiat Włoszczowski w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Powiat Włoszczowski uczestniczy w projekcie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt ten jest realizowany na podstawie umowy nr 1943/2020 z 27 kwietnia 2020 r., podpisanej z Ministerstwem
Cyfryzacji, dotyczącej przekazania dla Powiatu Włoszczowskiego tzw. grantu w wysokości 80 tys. złotych.

Przekazanie komputerów zakupionych w ramach tego programu nastąpiło na spotkaniu zorganizowanym 19 maja
2020 r., w którym uczestniczyli: Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, Zbigniew Matyśkiewicz – przewodniczący Rady
Powiatu Włoszczowskiego, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Łukasz Karpiński – Wicestarosta, członkowie
Zarządu Powiatu – Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski, a także Elżbieta Grzybek – reprezentująca Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty.
Poseł Krzysztof Lipiec podkreślił, że jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włoszczowskiego otrzymały
na ten cel ogółem 430 tys. zł, co umożliwi zakup około 180 komputerów, bardzo potrzebnych do nauczania w
systemie kształcenia zdalnego.
Szkołom prowadzonym przez Powiat Włoszczowski przekazano ogółem 37 laptopów, sfinansowanych z grantu
pozyskanego z Ministerstwa Cyfryzacji – w łącznej wysokości 80 tys. zł, podlegających następnie nieodpłatnemu
użyczeniu uczniom i nauczycielom w celu ich wykorzystania w systemie kształcenia zdalnego: I Liceum
Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego i Zespół Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego –
otrzymały po 11, natomiast 15 komputerów mobilnych zostało przeznaczonych dla Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława
Staszica we Włoszczowie.
Relacja dostępna na stronie:
Włoszczowa Online
https://www.youtube.com/watch?v=IlxSDjWWwZw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RCQ_7d9wVyF1jkoae1MMr2H8MZ
pJ6P7LCyipGUSMJmmSU_tJW8sJkxVw
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