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1. Miejsce przedsięwzięcia: 
a.) Miejsce: Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne  

(licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika) 

 

www.szkolnaTapeta.pl to w 100% darmowy program dla szkół ponadgimnazjalnych, 
które chcą uczestniczyć w innowacyjnym projekcie. Program służy do przeistoczenia na 
komputerach użytkownych przez uczniów standardowej tzw. „tapety” z nudnym 
krajobrazem na taką, która przedstawia wyłącznie:  

(kampanie społeczne), (ofertę szkolnictwa wyższego), (olimpiady wiedzy). 

 

Ta innowacja na skalę światową wspiera Dyrektorów szkół w realizacji celów 
wychowawczych i edukacyjnych, zawartych w programie wychowawczym i 
profilaktycznym szkoły. 

 

2. Cele ogólne przedsięwzięcia:  

I. wspieranie celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły  

II. edukacja przez działanie 

AD. I. Zainstalowanie w szkołach ponadgimnazjalnych darmowego programu szkolnaTapeta.pl 
na komputerach użytkowanych przez uczniów to znakomita okazja dla dyrektorów szkół do 

zawarcia nowych celów, jak i wsparcia już istniejących w programie wychowawczym                                
i profilaktycznym szkoły. 
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AD. II. 
Konkurs informatyczny „Moja Szkolna Tapeta” skierowany jest do wszystkich uczniów 
klas szkół ponadgimnazjalnych, które korzystają z bezpłatnego programu szkolnaTapeta.pl 
 

Zadaniem ucznia jest samodzielne przygotowanie grafiki komputerowej (tapety) w 
dowolnie wybranym programie graficznym. Wymieniona grafika powinna przedstawiać 
dowolnie wybrany temat kampanii społecznej, uznany przez Ucznia za istotny – wart 
rozpowszechnienia. 
 

Realizowane cele dzięki partycypacji w KONKURSIE: 
 Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej. Wyzwolenie ducha rywalizacji. 

 Promowanie kampanii społecznych przez uczniów wśród uczniów, wykorzystanie programów 

komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości. 

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

 Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej młodzieży. 

 
3.    Krótka charakterystyka organizatora: 
 

W minionym roku szkolnym 11/2 została przeprowadzona I edycja konkursu „Moja 
Szkolna Tapeta”, której efekty (pracy konkursowe) zamieściliśmy na stronie 
szkolnaTapeta.pl  

Dużym osiągnięciem jest dla nas uzyskanie przychylności Dyrektorów Szkół, 
wyrażonej licznymi Referencjami, które zamieściliśmy również na stronie szkolnaTapeta.pl  
 
Wisienką na torcie jest dla nas wypowiedź jednego z informatyków zaczerpnięta z ankiety 
ewaluacyjnej dotyczącej działania projektu szkolnaTapeta.pl w szkole: 

  
„Ja, z jednej strony miałem jeden problem z głowy - te same tapety na wszystkich 

komputerach (ułatwiało pracę -  mimo że w domenie to i tak można wymusić, ale nie ma 
monotonii) i, mimo początkowej niechęci do Szkolnej Tapety we wrześniu 2011, już po 
krótkotrwałym jej użytkowaniu stwierdziłem, że jest to rewelacyjny pomysł. 

Osobiście, po doświadczeniach i co ważniejsze, po treściach wyświetlanych przez ST, należy 
to kontynuować” 

 
Jako pasjonaci nauki poprzez aktywne działanie mamy życiową misję, której 

spełnienie się zostanie przybliżone dzięki pozyskaniu Państwa wsparcia. Obecnie 
głównym celem jest rozpowszechnienie informacji o udostępnianym za darmo dla 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych programie szkolnaTapeta.pl. Misją natomiast jest 
realizowanie pomocnych narzędzi w aktywizacji uczniów i ich zachęcaniu do nauki 
poprzez działanie. 

 
 

4. Dlaczego program jest darmowy? (tak właśnie to działa) 

-program dla szkół jest darmowy, absolutnie bez ukrytych kosztów, 

-non-profit (bez opłat) przedstawiane są kampanie społeczne i olimpiady wiedzy, 

-utrzymanie całości jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki pobieraniu opłat od Szkół   

Wyższych chcących przedstawić swoją ofertę edu., za pomocą szkolnej tapety, 
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