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Kwestionariusz danych szczegółowych szkoły / placów ki o światowej  
przyst ępującej do pilota żowej edycji programu ESIT Europejska Szkoła Informa tycznych Technologii, 

realizowanej w ramach projektu 
 

 „e-Szkoły 2008-2009: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja 
programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)”  

współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 

Nazwa szkoły*  

Liczba uczniów  

Orientacyjna liczba uczniów dojeżdżających spoza miejscowości (jeśli znana)  

Liczba zatrudnionych nauczycieli  

 
W tym 

stażystów  kontraktowych  

 mianowanych  dyplomowanych  

Liczba nauczycieli kształcących w przedmiotach informatycznych  

 

W tym 

stażystów  kontraktowych  

 mianowanych  dyplomowanych  

 
Liczba nauczycieli posiadających formalnie udokumentowaną wiedzę w zakresie 
technologii informatycznych  

Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych  
(włączając nauczycieli pełniących funkcje administracyjne) 

 

Liczba klas 

pierwszych  

drugich  

trzecich  

czwartych  

piątych  

Orientacyjna średnia liczba uczniów w klasie  

Czy szkoła posiada stały dostęp do Internetu? Tak � / Nie � 
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Czy szkoła posiada pracownie komputerowe dostępne dla uczniów? Tak � / Nie � 

 Orientacyjna liczba komputerów dostępnych dla uczniów  

 Czy uczniowie mają dostęp do pracowni komputerowych poza lekcjami? 
Tak � 
Nie � 

 Czy komputery w pracowniach dostępnych dla uczniów posiadają dostęp do Internetu? 
Tak � 
Nie � 

Czy nauczyciele posiadają wiedzę lub doświadczenie w realizacji kształcenia w trybie zdalnym 
przy wykorzystaniu technologii informatycznych e-learning? Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakie?  

Czy szkoła udostępnia uczniom wsparcie procesów nauczania w trybie e-learning? Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakie?  

Czy szkoła umożliwia uczniom naukę w ramach zajęć pozalekcyjnych? Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakich?  

Czy szkoła umożliwia uczniom naukę w ramach zajęć pozalekcyjnych w trybie zdalnego 
nauczania e-learning? 

Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakich?  

Czy szkoła prowadzi kształcenie w zawodach informatycznych lub innych zawodach 
pokrewnych? Tak � / Nie � 

Poniższe pola oznaczone ciemniejszym kolorem należy wypełnić tylko w sytuacji, jeśli szkoła/placówka 
oświatowa prowadzi kształcenie w zawodach informatycznych lub w innych zawodach pokrewnych 

Profile zawodowe kształcenia w zawodach informatycznych 
oraz pokrewnych: 

� Technik informatyk  
� Technik teleinformatyk 
� Technik telekomunikacji 
� Technik cyfrowych procesów graficznych 
� Technik mechatronik 
� Technik elektronik 
 
Inne: 

Liczba uczniów kształcących się w zawodach informatycznych oraz pokrewnych  
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Liczba klas realizujących kształcenie w zawodach informatycznych oraz pokrewnych  

Czy nauczyciele posiadają wiedzę lub doświadczenie w realizacji kształcenia w trybie zdalnym 
w zawodach informatycznych oraz pokrewnych? 

Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakie?  

Czy szkoła umożliwia uczniom naukę w zakresie przedmiotów informatycznych w ramach 
zajęć pozalekcyjnych?   Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakich?  

Czy szkoła umożliwia uczniom naukę przedmiotów informatycznych w ramach zajęć 
pozalekcyjnych w trybie zdalnego nauczania e-learning? 

Tak � / Nie � 

 Jeśli tak, to jakich?  

Czy do szkoły uczęszczają uczniowie z barierami utrudniającymi dostęp do stacjonarnego 
trybu nauki, w tym zajęć pozalekcyjnych? 

Tak � / Nie � 

Poniższe pola oznaczone ciemniejszym kolorem należy wypełnić tylko w sytuacji, jeśli do szkoły/placówki 
oświatowej uczęszczają uczniowie z barierami utrudniającymi dostęp do stacjonarnego trybu nauki. 

Liczba uczniów niepełnosprawnych  

Liczba uczniów niepełnosprawnych kształcących się w zawodach informatycznych  

Liczba uczniów z ograniczoną możliwością dojazdu na szkolne zajęcia stacjonarne  
(jeśli znana)  

Liczba uczniów z ograniczoną możliwością dojazdu na szkolne zajęcia stacjonarne 
kształcących się w zawodach informatycznych (jeśli znana) 

 

Czy szkoła posiada systemy informatyczne wspierania procesów administracyjnych  
(np. systemy obiegu dokumentów, ewidencji ocen, systemy współpracy grupowej, systemy 
zarządzania)? 

Tak � / Nie � 

 
Jeśli tak, to jakie? 
(wymienić używane 
rozwiązania) 

 

Czy szkoła posiada własny system obsługi poczty elektronicznej? Tak � / Nie � 

 
Jeśli tak, to jaki? 
(podać rodzaj/ 
nazwę) 
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 Czy szkoła udostępnia wewnętrzne konta e-mail wszystkim pracownikom? 
Tak � 
Nie � 

 Czy szkoła udostępnia wewnętrzne konta e-mail wszystkim uczniom? 
Tak � 
Nie � 

 
Czy poczta e-mail jest wykorzystywana w szkole jako medium komunikacji pomiędzy 
administracją, nauczycielami i uczniami? 

Tak � 
Nie � 

Czy szkoła posiada własną infrastrukturę serwerową? Tak � / Nie � 

Systemy operacyjne zainstalowane na szkolnych komputerach (przeważające) 

 
Na komputerach 
używanych do celów 
administracyjnych 

� Microsoft Windows  
� Linux/Unix 
� Mac OS 
 
Inne: 

W pracowniach 
komputerowych 

� Microsoft Windows  
� Linux/Unix 
� Mac OS 
 
Inne: 

Oprogramowanie biurowe wykorzystywane na szkolnych komputerach (przeważające) 

 
Na komputerach 
używanych do celów 
administracyjnych 

� Microsoft Office  
� Open Office 
 
Inne: 

W pracowniach 
komputerowych 

� Microsoft Office  
� Open Office 
 
Inne: 

Inne wykorzystywane 
oprogramowanie 
administracyjne 
(wymienić) 

 

Inne wykorzystywane 
oprogramowanie 
dydaktyczne (wymienić) 

 

Dane szkolnego koordynatora 
programu ESIT, z którym realizator 
będzie kontaktował się w sprawach 
dotyczących wdrażania programu 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
* W przypadku zespołu szkół należy wypełnić osobne formularze dla poszczególnych typów placówek (zasadnicza szkoła zawodowa, 
technikum, liceum i inne). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .................................................................................  
                Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 


