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Regulamin 

szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

 

 

Niniejszy Regulamin określa: 

I. Charakterystykę projektu 

II. Informacje o szkoleniach 

III. Kryteria uczestnictwa w szkoleniach 

IV. Procedury rekrutacyjne 

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie 

VI. Inne postanowienia 

Ilekroć w poniższym regulaminie będzie mowa o:  

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”; 

 Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w jednej ze szkół, w której 
realizowany jest projekt; 

 Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia jednej ze szkół w której realizowany jest projekt; 

 Dyrektorze - należy rozumieć dyrektora szkoły, w której realizowane są działania projektowe; 

 Partnerze Wiodącym – należy przez to rozumieć Województwo Mazowieckie; 

 Umowie Partnerskiej - umowa zawarta pomiędzy Partnerem Wiodącym i Partnerami, regulująca 

zasady i zakres realizacji projektu; 

 Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć Nauczyciela/Ucznia, który złożył formularz 

zgłoszeniowy uczestnika projektu wraz ze stosownymi oświadczeniami. 

 Partnerze projektu – należy przez to rozumieć Jednostkę Samorządu Terytorialnego biorącą udział 

w projekcie. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1) Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

realizowany jest przez Województwo Mazowieckie. 

2) Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”                 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) Okres realizacji projektu jest zgodny z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. 

4) W ramach projektu zaplanowane jest m.in. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów 

przygotowujących do prowadzenia/pobierania nauki w formie zdalnej. 

  

II. INFORMACJE O SZKOLENIACH 

1) W ramach projektu realizowane będą m.in.: 

a) Szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do nauczania zdalnego - szkolenia dla nauczycieli 

będą obejmowały zagadnienia w zakresie platform do nauczania zdalnego, w tym platformy 

edukacyjne w chmurze oraz możliwości ich wykorzystania do nauczania zdalnego. Prace z 

wybraną platformą, w tym praktyczne wykorzystanie danej usługi (spotkania online, prowadzenie 

zajęć, zadawanie i sprawdzanie prac domowych, itp.), obsługa aplikacji wchodzących w skład 

danego rozwiązania, jak wirtualna tablica, narzędzia do tworzenia stron, ankiety i testy, wirtualne 

zeszyty zajęć. Ponadto szkolenia będą obejmowały również tematykę wykorzystania TIK w pracy 

nauczyciela przedmiotowego, w tym: wykorzystanie narzędzi internetowych wspomagających 

pracę uczniów, wykorzystanie materiałów dostępnych na platformach internetowych do tworzenia 

quizów, czy pozwalających na analizę zjawisk przyrodniczych poprzez interaktywne symulacje. 

Dodatkowo na szkoleniach zostanie przybliżona metoda nauki STEAM będąca połączeniem 
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wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki w pracy z uczniami 

oraz narzędzia jej stosowania; 

b) szkolenia dla uczniów będą obejmowały zagadnienia z zakresu obsługi zakupionego w ramach 

projektu sprzętu IT oraz oprogramowania do nauki zdalnej. 

III. KRYTERIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

1) Do szkoleń może przystąpić osoba spełniająca następujące kryteria: 

a) Nauczyciel - osoba ucząca w szkole prowadzącej kształcenie ogólne, biorącej udział w projekcie;  

b) Uczeń - osoba ucząca się w szkole prowadzącej kształcenie ogólne, biorącej udział w projekcie. 

2) Warunkiem udziału w szkoleniach jest złożenie podpisanych dokumentów wymienionych poniżej: 

a) formularz zgłoszeniowy; 

b) stosowne oświadczenia uczestnika projektu, stanowiące załączniki do formularza 

zgłoszeniowego. 

Powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez uczestnika projektu, a w przypadku osoby 

niepełnoletniej przez jej prawnego opiekuna. 

3) Warunki szczegółowe udziału w projekcie: 

a) nabór będzie prowadzony w szkołach zgłoszonych do projektu; 

b) rekrutacji uczniów oraz nauczycieli dokonają dyrektorzy w porozumieniu z poszczególnymi 

partnerami projektu przy zastosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

c) wypełnione dokumenty, o których mowa w pkt 2 przekazane zostaną do Partnera Wiodącego. 

4) Rozpoczęcie rekrutacji planuje się we wrześniu 2020 r.  

5) Udział nauczycieli oraz uczniów w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz budżetu Państwa. 

 

IV. PROCEDURY REKRUTACYJNE 

1) Rejestracja uczestników projektu odbywać się będzie za pośrednictwem zdalnego systemu IT. 

2) Rekrutacji nauczycieli dokonają dyrektorzy w porozumieniu z poszczególnymi parterami projektu, przy 
zastosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans                                                
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w oparciu o następujące 
kryteria: 
a) dostępu: 

- nauczyciel pracujący w szkole objętej wsparciem; 

b) pierwszeństwa: 

- liczba nauczanych przedmiotów przez danego nauczyciela: 1 przedmiot – 1 pkt (oświadczenie), 

- brak warunków technicznych do prowadzenia zajęć zdalnych, dotyczy braku dostępności do sprzętu 

IT oraz sieci internetowej - 2 pkt (oświadczenie). 

 

W ramach projektu planuje się objąć wsparciem minimum 800 nauczycieli z terenu województwa 

mazowieckiego, z zachowaniem zasad równości płci. 

 

3) Rekrutacji uczniów dokonają dyrektorzy w porozumieniu z poszczególnymi parterami projektu, przy 

zastosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans                                                

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w oparciu o następujące 

kryteria: 

a) dostępu: 

- uczeń szkoły objętej wsparciem; 

b) pierwszeństwa: 

- uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami) - 5 pkt (orzeczenie 

o niepełnosprawności), 

- uczeń nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych 

– 3 pkt (oświadczenie), 
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- średnia ocen ucznia za ostatni rok szkolny (świadectwo szkolne): 

 1 pkt - średnia ocen do 2,0;  

 2 pkt - średnia ocen od 2,1 do 3,0;  

 3 pkt - średnia ocen od 3,1 do 4,0;  

 4 pkt - średnia ocen powyżej 4,1. 

 

W ramach projektu planuje się objąć wsparciem minimum 2 000 uczniów z terenu województwa 

mazowieckiego, z zachowaniem zasad równości płci.  

4) Przyjęcie przez Partnera Wiodącego wygenerowanego formularza zgłoszeniowego wraz                                      

z załącznikami, jest równoznaczne z zakwalifikowaniem nauczyciela/ucznia do projektu; 

5) W przypadku większej liczby chętnych nauczycieli i uczniów powstanie dodatkowa lista rezerwowa. 

6) W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników projektu osoby zakwalifikowanej, na ich 

miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej lub nabór uzupełniający prowadzony przez 

dyrektorów (dotyczy zmian przed rozpoczęciem szkoleń). 

7) Uczestnik projektu potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym 

są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich 

zmianach. 

8) O zmianach, o których mowa w pkt 7, Partner informuje Partnera Wiodącego; 

9) Listy nauczycieli i uczniów zakwalifikowanych do projektu dyrektorzy sporządzą w oparciu                                    

o następujące kryteria: 

a) kompletne i poprawnie wypełnione wszystkie formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami; 

b) spełnienie warunków formalnych i szczegółowych wymienionych w regulaminie oraz Umowie 

Partnerskiej; 

c) liczba zdobytych punktów; 

d) limit miejsc przeznaczony dla danej szkoły. 

10) Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych z danymi osobowymi wykorzystywane będą 

wyłącznie dla celów realizacji projektu - na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, 

sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej. 

 

V.     WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1) Nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia w terminach i miejscach 

wyznaczonych przez Partnera Wiodącego; 

c) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności prowadzonej przez dyrektora; 

d) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów 

w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. 

2) Uczestnik zobowiązany jest do udziału w szkoleniach. W przypadku przekroczenia 20% 

nieusprawiedliwionych nieobecności, Partner Wiodący zastrzega sobie prawo wykreślenia 

nauczyciela/ucznia z listy uczestników. 

3) Usprawiedliwienie nieobecności podczas zajęć następuje poprzez złożenie do dyrektora pisemnego 

wyjaśnienia lub złożenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności 

(przyczyny zdrowotne lub losowe). 

4) Partner Wiodący dokonuje wykreślenia z listy uczestników projektu osoby, która złożyła 

nieodpowiadające prawdzie oświadczenie lub z nieuzasadnionych powodów zaprzestała                                

uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

VI. INNE POSTANOWIENIA 
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1) Pozostałe kwestie związane z realizacją szkoleń zostały uregulowane w umowie z Partnerami 

projektu. 

2) Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3) O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Partner Wiodący powiadomi Partnerów, którzy 

zobowiązani są powiadomić poszczególnych uczestników. 

4) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Partnera Wiodącego1. 

 

 

 

 

                                                 
1 Zatwierdzono w dniu 15.07.2020 r. 


