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Dla kogo są Laboratoria Przyszłości?
Laboratoria Przyszłości obejmują wszystkie polskie szkoły podstawowe
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
W tej prezentacji przedstawimy założenia Laboratoriów Przyszłości dla:
Publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
Publicznych podstawowych szkół artystycznych
Oraz filii tych szkół
Od 1 września 2022 każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany
w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości.
Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego,
ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę.

Udział nie wymaga wkładu własnego!

Laboratoria Przyszłości w liczbach
1 miliard złotych na wyposażenie szkół 
To największa taka inwestycja w historii państwa polskiego!

Ponad 14 tys. szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania wsparcia
Wsparcie finansowe nie mniejsze niż 300 zł na ucznia i zarazem nie niższe niż
30 tys. zł na szkołę
Największe szkoły mogą otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych!

Wydatkowanie środków przyznanych szkole:
do końca 2021r.: nie mniej niż 60% całości przyznanej kwoty
do sierpnia 2022r.: nie więcej niż 40% całości przyznanej kwoty

O Laboratoriach Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to:
Inwestycja państwa w rozwój innowacyjności i kompetencji przyszłości kreatywnych i technicznych
Wyposażenie szkoły w nowoczesne rozwiązania edukacyjne
Od obszaru robotyki i mikroelektroniki (wraz z oprogramowaniem) czy produkcji audio-video, przez
technikę i małe AGD, po wyposażenie stanowisk i artykuły BHP
Szczegółowa lista dostępnego wyposażenia będzie dostępna w tzw. katalogu wyposażenia

Realny wpływ zamawiających na wybór wyposażenia, które będzie
wykorzystywanew danej szkole

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości
Z perspektywy szkoły i nauczyciela
Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również
dodatkowego, wskazanego przez szkołę
Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań
i zajęć dodatkowych
Rozwój merytoryczny nauczycieli

Z perspektywy rodzica i ucznia
Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi 
Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy
z przygodą
Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych ludzi

Oczekiwania wobec zamawiającego
Na etapie wyboru wyposażenia (dokonywania zamówienia):
Wyposażenie w katalogu dzieli się na podstawowe i dodatkowe. 
Wyposażenie podstawowe: obowiązkowe dla każdej szkoły. Jeżeli Twoja szkoła go
nie posiada, to może je zakupić w ramach Laboratoriów Przyszłości!
Wyposażenie dodatkowe: Twoja szkoła może je zamówić, jeżeli posiada już
wyposażenie podstawowe (lub zamówi je w ramach Laboratoriów Przyszłości)
Na etapie wykorzystywania otrzymanego wyposażenia (po realizacji zamówienia):
Oznaczenie i wykorzystywanie wyposażenia (średnio 3 godziny zajęć w każdym tygodniu
nauki, przez 5 kolejnych lat)
Zapewnienie szkoleń kadrze prowadzącej zajęcia
Prowadzenie sprawozdawczości
Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji "Pytania i odpowiedzi" na www.gov.pl/laboratoria

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź stronę internetową Laboratoriów Przyszłości
Na stronie www.gov.pl/laboratoria znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania
i materiały pomocnicze

Skontaktuj się z nami 
Wypełnij formularz dostępny na stronie www.gov.pl/laboratoria 
Zadzwoń na infolinię: +48 222 500 144 (infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 6-20, a w soboty i niedziele w godzinach 8-18)

Zapraszamy do wspólnego tworzenia
Laboratoriów Przyszłości !

Zgłoś swoją szkołę i zróbmy razem
krok w przyszłość!

