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Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia … 2012 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

Wykaz pomocy dydaktycznych, na zakup których może być udzielone wsparcie
finansowe, oraz warunki, jakie powinny spełniać pomoce dydaktyczne

1. Organy prowadzące szkoły w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą
zakupić następujące pomoce dydaktyczne:
1) przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne
urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system
operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia
mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania zestawem
przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych,
zwane dalej „przenośnym komputerem dla ucznia”;
2) przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne
mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany
system operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego
urządzenia mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania
zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć
dydaktycznych, zwane dalej „przenośnym komputerem dla nauczyciela”;
3) szafkę do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami
lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadającą funkcję
ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego
komputera;
4) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie,
kopiowanie i skanowanie;
5) drukarkę;
6) skaner;
7) tablicę interaktywną z systemem mocowania;
8) urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji;
9) system do zbierania i analizowania odpowiedzi;
10) projektor krótkoogniskowy;
11) głośniki;
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12) kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową;
13) punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej;
14) ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami

zapory sieciowej

i systemem blokowania włamań (IPS);
15) projektor multimedialny;
16) ekran projekcyjny;
17) wizualizer.
2. Pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:
1) posiadają deklarację CE;
2) posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star
5.0;
4) są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami
osób trzecich;
5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,
w języku polskim;
6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a
w przypadku tablic interaktywnych – nie krótszy niż 5 lat.
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