
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM
“Nauczyciel Szkoły 4.0”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym
„Nauczyciel Szkoły 4.0” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań
związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na
odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
2. Grantobiorcą projektu grantowego „Nauczyciel 4.0” jest Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa
SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz, ul. Wrocławska 14/6c, 41-902 Bytom.
3. Biuro projektu grantowego „Nauczyciel Szkoły 4.0” mieści się w Bytomiu, przy ulicy
Wrocławskiej 14/6c. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:30 i
w piątki w godzinach 7:00-15:00.
4. Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie
grantu podpisanej ze Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji pełniącym funkcję
Grantodawcy.
5. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie grantowym jest bezpłatny.
6. Okres realizacji projektu: 13 luty 2023r. do 31 czerwca 2023r.
7. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego
pracownikom pedagogicznym prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach
przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

§ 2. Słownik pojęć
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- Regulamin – treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM „Nauczyciel Szkoły 4.0”.

- Projekt grantowy – projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn.
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji
zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu
kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Grantobiorca - Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz,
ul. Wrocławska 14/6c, 41-902 Bytom.



- Grantodawca – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (dalej ORE), który realizuje
projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w
prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość
systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Kształcenie na odległość – metoda nauczania, która zamiast bezpośredniego
kontaktu ucznia i nauczyciela wykorzystuje kontakt pośredni. W procesie
dydaktycznym, oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się wykorzystujący
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (tzw. TIK), umożliwiające
przesłanie w czasie rzeczywistym drogą elektroniczną głosu, obrazu, danych oraz
dowolnych materiałów wizualnych.

- Edukacja zdalna – jedna z form kształcenia na odległość.
- Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) – bezpłatne narzędzie edukacyjne

dostępne pod adresem https://epodreczniki.pl. ZPE oferuje pracownikom
pedagogicznym i uczniom materiały dydaktyczne oraz środowisko, które pozwala
tworzyć i współtworzyć nowe treści, dzielić się nimi z uczniami, przygotowywać testy
sprawdzające oraz śledzić postępy, a także prowadzić indywidualną pracę z
uczniem.

§ 3. Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego
1. Grupę docelową projektu grantowego stanowią pracownicy pedagogiczni publicznych i
niepublicznych przedszkoli/szkół na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych
obszarów kształcenia. W ramach projektu grantowego ze wsparcia skorzysta 360
pracowników pedagogicznych ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi
(szkolenia/konsultacje) w zakresie kształcenia na odległość.
2. Grupy szkoleniowe będą liczyły około 20 osób.
3. Liczba miejsc w projekcie grantowym jest ograniczona.

§ 4. Rekrutacja do projektu grantowego
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty i ciągły w okresie od 27.02.2023r. do
czasu zrekrutowania minimum 100% uczestników.
2. Procedura rekrutacji do projektu grantowego: indywidualne zgłoszenie pracownika
pedagogicznego do projektu grantowego następuje po wypełnieniu dokumentacji
projektowej:

- Formularz rekrutacyjny stanowiący zał. 1 do Regulaminu,
- Oświadczenie uczestnika projektu stanowiące zał. 2 do Regulaminu,
- Klauzula RODO Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES stanowiąca zał. 3 do

Regulaminu,



którą jest zobowiązany/a odesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura projektu
grantowego: ul. Wrocławska 14/6c, 41-902 Bytom w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania dokumentów.
3. Zakwalifikowanie do projektu grantowego uczestników/uczestniczek jest uzależnione od
realizacji zakładanych wskaźników projektu grantowego. Ostateczną decyzję o
zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu grantowego podejmuje Grantobiorca.
4. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w projekcie, zostanie utworzona lista
rezerwowa.

§ 5. Zakres oferowanego wsparcia
1. Grantobiorca w ramach projektu grantowego oferuje szkolenia i konsultacje dla
pracowników pedagogicznych szkół/przedszkoli w obszarze kształcenia na odległość.
2. Szkolenia dla pracowników pedagogicznych będą bazować na materiałach
przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, udostępnionych na Zintegrowanej
Platformie Edukacyjnej.
3. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w minimum 5 modułach. Dwa z nich są
obowiązkowe dla każdego uczestnika, tj. “Zintegrowana Platforma Edukacyjna” - 5h oraz
“Metodyka Edukacji Zdalnej” - 5h. Pozostałe trzy moduły uczestnik wybiera w momencie
przystąpienia do projektu. W przypadku nie zebrania się grupy na dany moduł, za zgodą
uczestnika, zostanie on przypisany do innej grupy. Ostateczną decyzję o otwarciu grup
podejmuje Grantobiorca.
4. Po wzięciu udziału w minimum 5 modułach szkoleniowych, w tym dwóch obowiązkowych,
uczestnik dostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5. Wsparcie w ramach projektu grantowego obejmie również działania
konsultacyjno-doradcze dla pracowników pedagogicznych, które odbywać będzie się w
formie dyżurów trenerów i lidera.
6. Wsparcie konsultacyjno-doradcze będzie prowadzone zarówno w trakcie trwania szkoleń,
jak i po ich zakończeniu w celu zapewnienia trwałości przekazywanej wiedzy.
7. Szczegółowy harmonogram wsparcia konsultacyjno-doradczego zostanie udostępniony
uczestnikom/uczestniczkom projektu.

§ 6 Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu grantowego
1. Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego są zobowiązani do:

- przesłania pocztą lub osobistego dostarczenia do biura projektu dokumentacji
projektowej (podpisanego formularza, podpisanego oświadczenia oraz klauzuli
RODO stanowiących załączniki do Regulaminu) w wyznaczonym terminie, tj. do 3
dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów,

- wzięcia udziału w minimum 5 modułach szkoleniowych, w tym 2 obowiązkowych,
- udziału w monitoringu (badanie i ankiety telefoniczne/e-mail) w trakcie realizacji

projektu.



2. Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego mają prawo do:
- bezpłatnego wsparcia w formie szkolenia i doradztwa oferowanego w ramach

projektu grantowego,
- otrzymywania informacji o szkoleniach z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,
- uczestnictwa we wsparciu konsultacyjno-doradczym,
- korzystania z udostępnionych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
- pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie (wyłącznie w losowych, uzasadnionych

przypadkach)
- oceny prowadzących szkolenia i udzielających konsultacji

indywidualnych/grupowych,
- kontaktu z Grantobiorcą i zgłaszania uwag dotyczących szkolenia i wsparcia

konsultacyjno-doradczego.
3. Grantobiorca ma prawo do:

- dyskwalifikacji uczestnika projektu, który brał udział we wcześniejszych edycjach
projektu,

- zmian w harmonogramie szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych w zakresie
terminów i godzin,

O zmianach w harmonogramie szkoleń i działaniach konsultacyjno-doradczych Grantobiorca
będzie niezwłocznie informować uczestników projektu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie grantowym uczestnik/uczestniczka jest
zobowiązany/a niezwłocznie do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem przyczyny (zał. nr
4 do Regulaminu).
5. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z
udziału w projekcie grantowym w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Grupy

Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES oraz przez cały okres trwania projektu
grantowego.

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora Grupy
Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES.

3. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu grantowego lub dokumentów programowych
oraz z innych ważnych powodów mających wpływ na realizację projektu grantowego.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

Data podpisania regulaminu:                                                                         Podpis Dyrektora:
13 luty 2023r. /-/

Anna Stalmach-Tkacz
(podpis na oryginale)















Zał. nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym “Nauczyciel Szkoły 4.0”

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………
oświadczam, iż rezygnuję ze swojego udziału w Projekcie pn „Nauczyciel Szkoły 4.0”,
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10„Wysoka jakość systemu oświaty”.

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w Projekcie jest:
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia
udziału w Projekcie.

……….…………….……………………..
Data i podpis


