
 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym  
„E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” 

 

 

Przedsięwzięcie grantowe „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 

 

§ 1  
Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym  

„E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” realizowanym w ramach 

projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na 

odległość”. 

2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Realizatorem przedsięwzięcia jest Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68. 

4. Udział uczestników w przedsięwzięciu grantowym jest bezpłatny. 

§ 2  
Grupa docelowa oraz proces rekrutacji 

1. Grupę docelową przedsięwzięcia grantowego stanowią nauczyciele przedszkoli i szkół publicznych, 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych 

i zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły do wyczerpania miejsc. 

3. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

a. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym za pośrednictwem 

Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u (szkolenia.zcdn.edu.pl, numer formy 

doskonalenia: V/1).  

b. Złożenie w siedzibie ZCDN-u, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika 

projektu. Za datę ostatecznego zgłoszenia uznawana jest data wpływu do siedziby  

ZCDN-u ww. dokumentów.  

c. Kwalifikacja uczestników do udziału w przedsięwzięciu grantowym zgodnie z wytycznymi 

w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014–2020. 

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do zainteresowanych osób drogą mailową.  

https://szkolenia.zcdn.edu.pl/
https://szkolenia.zcdn.edu.pl/granty-e-kompetencje-nauczycieli-skuteczne-ksztalcenie-na-odleglosc
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§ 3  
Zakres oferowanego wsparcia 

1. W ramach przedsięwzięcia grantowego uczestnikom oferowane są następujące formy wsparcia: 

a) Szkolenia na platformie e-learningowej, obejmujące co najmniej 5 spośród 12 modułów 

przewidzianych w ramach Projektu: 

• Moduł 1. Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej, 

• Moduł 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania, 

• Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy), 

• Moduł 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej, 

• Moduł 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej, 

• Moduł 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy), 

• Moduł 7. Zoom, 

• Moduł 8. Microsoft Teams, 

• Moduł 9. Google Meet, 

• Moduł 10. Multimedialne zasoby edukacyjne, 

• Moduł 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, 

• Moduł 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej. 

b) Konsultacje na platformie e-learningowej. 

c) Dostęp do wykładów multimedialnych obejmujących następujące obszary tematyczne: 

 organizacja pracy zdalnej, 

 ocenianie w warunkach kształcenia na odległość, 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, 

 współpraca z rodzicami w warunkach pracy zdalnej. 

d) Dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych zawierających: 

 scenariusze zajęć zdalnych, 

 karty pracy to samodzielnego wykorzystania, 

 propozycje zasobów edukacyjnych do wykorzystania w pracy zdalnej. 

2. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach przedsięwzięcia grantowego będą realizowane  

w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

§ 4  

Prawa i obowiązki uczestnika przedsięwzięcia grantowego 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu 

grantowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
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b. rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu grantowym, 

c. kontaktu z realizatorem przedsięwzięcia, w tym zgłaszania uwag dotyczących 

przebiegu i monitoringu przedsięwzięcia,  

d. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie obowiązkowej ścieżki 

edukacyjnej uczestnika przedsięwzięcia grantowego. 

2. Obowiązkowa ścieżka edukacyjna uczestnika przedsięwzięcia grantowego obejmuje: 

a. zgłoszenie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, 

b. dostarczenie kompletu dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia 

grantowego, 

c. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu 

grantowym, 

d. udział w co najmniej 5 spośród 12 dostępnych modułów szkoleniowych, w tym 

2 modułach obowiązkowych wskazanych przez realizatora projektu w § 3, ust 1., lit a. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do zapewniania sobie urządzenia komputerowego, z obsługą audio  

i wideo, spełniającego minimalne wymagania sprzętowe Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

(https://zpe.gov.pl/a/minimalne-wymagania-sprzetowe/DiM6QVWNS). 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczących jego sytuacji po zakończeniu 

udziału w przedsięwzięciu (do 4 tygodni od zakończenia) zgodnie z zakresem danych określonych  

w Wytycznych w zakresie monitorowania. 

5. Warunkiem ukończenia udziału w przedsięwzięciu grantowym oraz uzyskania zaświadczenia jest 

ukończenie obowiązkowej ścieżki edukacyjnej opisanej w ust. 2. 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w przedsięwzięciu grantowym 

1. Rezygnacja z udziału w przedsięwzięciu grantowym możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do 

złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Realizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych. Po dokonaniu zmian Regulaminu każdorazowo nastąpi publikacja zaktualizowanej 

https://zpe.gov.pl/a/minimalne-wymagania-sprzetowe/DiM6QVWNS
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jego wersji na stronie internetowej przedsięwzięcia grantowego (http://zcdn.edu.pl/grant-e-

kompetencje/). 

2. O wszelkich zmianach dotyczących rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym 

Realizator poinformuje uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Realizator przedsięwzięcia 

grantowego.  

4. Dodatkowych informacji nt. realizacji przedsięwzięcia grantowego udziela Lider Projektu:  

Krzysztof Koroński 

tel. 91 435 06 59, e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez cały okres realizacji 

przedsięwzięcia grantowego. 

  

http://zcdn.edu.pl/grant-e-kompetencje/
http://zcdn.edu.pl/grant-e-kompetencje/
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Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU GRANTOWYM 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż rezygnuję z udziału w przedsięwzięciu grantowym  

pn. „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” realizowanym przez  

Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek 

doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem  

i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. 

Przyczyną mojej rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu jest:  

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

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

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

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

Oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia udziału  

w przedsięwzięciu grantowym oraz że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w 

przedsięwzięciu grantowym zawartymi w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.  

 

 

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

Miejscowość i data 
Czytelny podpis  

uczestnika przedsięwzięcia grantowego 

 

 


