
 

 

 
 
 

Nazwa projektu: E- usługi dla szkół w ramach ZIT 

Numer projektu: RPMA.02.01.02-14-i479/21 

 

Gmina Stare Babice realizuje projekt partnerski pn. „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”. 

Lider projektu – Gmina Nadarzyn 

Partnerzy – Gminy: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, 

Stare Babice, Miasto Żyrardów 

 

Cel projektu 

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz 

nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji 

następujących celów szczegółowych: 

• poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej 

korzystanie z e-usług i nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK w 47 szkołach 

z obszaru WOF, 

• zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z 

zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie WOF, 

• wdrożenie e-usługi - platformy edukacyjnej, umożliwiającej wymianę wiedzy między 

nauczycielami szkół podstawowych z terenu WOF. 

 
Opis projektu 

Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z obszaru 9 gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk 

Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów), 

które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz 

zapewnią możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem 

powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. 

W ramach zakupów zaplanowano m.in.: 

• komputery stacjonarne i przenośne, 

• tablety, 

• drukarki i skanery, 

• projektory, 

• drobny sprzęt komputerowy, 

• serwery i sprzęt sieciowy, 

• tablice interaktywne i monitory dotykowe, 

• klocki do działań robotyczno-programistycznych, 

• pakiety oprogramowania biurowego, 

• licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne, 

• dostęp do platform edukacyjnych i serwisów streamingowych, 

• adaptację infrastruktury technicznej wybranych szkół w zakresie okablowania 

światłowodowego. 



 

W ramach projektu zaplanowano też wdrożenie wspólnej e-usługi, która będzie udostępniona 

zarówno dla nauczycieli wszystkich 47 szkół podstawowych biorących udział w projekcie, jak 

również kadry pedagogicznej innych szkół z obszaru objętego ZIT (dzięki czemu projekt będzie 

miał oddziaływanie dla całego obszaru WOF). 

 

Wartość projektu:  9 742 251,51 PLN 

w tym wartość części projektu Gminy Stare Babice: 776 498,35 PLN 

Dofinansowanie UE:  6 701 322,62 PLN    

w tym dofinansowanie dla Gminy Stare Babice: 494 333,60 PLN 

 

Okres realizacji projektu: od  1.09.2021 r.   do  30.06.2022 r. 

 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1  
„E-usługi”,  Poddziałania 2.1.2  „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
 


