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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie potencjału 

edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,  

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
 

§ 1 Definicje 
 

1. Projekt – projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej oraz 
zapewnieni dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla 
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

2. Beneficjent – MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6,                
44-119 Gliwice.  

3. Uczestnicy projektu – uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki szkół, którzy w wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie: 

a) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie (szkoła przekształcona z Gimnazjum nr 2), 
ul. Sportowa 4, 41 - 506 Chorzów 

b) Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza i III Liceum Ogólnokształcące przy  Akademickim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów 

c) Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55, 41-506 Chorzów, którzy 
ukooczyli klasę III (dot. uczniów/uczennic).  

d) Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika, ul. Ratuszowa 20, 41-500 Chorzów,  którzy 
ukooczyli klasę III (dot. uczniów/uczennic).  
 

4. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 
Uczestników/Uczestniczek projektu, w której skład wchodzid będą: Kierownik Projektu i Specjalista ds. 
rozliczeo. 

5. Biuro Projektu:  
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Dolnych Wałów 19B,                              
44-100 Gliwice; czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00  

6. Punkt rekrutacyjny: 

 dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie (szkoła przekształcona z Gimnazjum nr 
2), ul. Sportowa 4 (sekretariat) 

 dla Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza i III Liceum Ogólnokształcące, ul. Farna 5-
7, (sekretariat) 

 dla Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55, (sekretariat) 
  Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie, ul. Ratuszowa 20, (sekretariat) 

Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.  

 
§ 2 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady ich udziału                      
w  projekcie.  

2. Okres realizacji projektu trwa od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia  2018r.  
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 

kobiet ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej 
nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batory, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i 
rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli (w tym 82 
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kobiet) z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 
umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/uczennicami 
do 31.12.2018 r. 

§ 3 Przebieg i kryteria rekrutacji 
1. Do projektu mogą się zgłaszad: 

 Uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 7  i III Liceum Ogólnokształcącego przy  Akademickim 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Chorzowa Batorego 

 Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 (szkoła przekształcona z Gimnazjum nr 2), 
Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batorego, którzy ukooczyli 
III klasę; 

 Nauczyciele/nauczycielki Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły 
Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batory, w/w szkół, którzy chcą podnieśd swoje kwalifikacje. 

2. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani uczniowie/uczennice, wg następujących 
kryteriów (max można uzyskad 100 punktów): 

 niepełnosprawni (posiadający  orzeczenie o niepełnosprawności) – 20 punktów,  

 posiadający opinię/ orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 20 punktów, 

 korzystający z pomocy opieki społecznej – 20 punktów, 

 pochodzący z rodzin wielodzietnych – 10  punktów, 

 których rodzice pracują w systemie zmianowym – 10 punktów, 

 powtarzający naukę w tej samej klasie przez kolejny rok /tzw. drugorocznośd – 10 punktów,  

 posiadający niskie wyniki w nauce (średnia poniżej 3.0) – 10 punktów. 

3. W pierwszej kolejności  będą rekrutowani nauczyciele spełniający następujące kryteria dodatkowe 
(max. 10 punktów);  

 wiek poniżej 26 roku życia  – 3 punkty, 

 posiadanie płci męskiej – 4 punkty,  

 staż pracy powyżej 15 lat – 3 punkty. 
4. W celu zgłoszenia do projektu ucznia/uczennicy należy dostarczyd do punktu rekrutacyjnego, 

określonego w § 1 ust. 6 wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych komplety dokumentów 
rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (w zależności od szkoły załączniki 1, 2,3 lub 4) 

 Oświadczenie Uczestnika projektu  (Załącznik nr 6) 
5. W celu zgłoszenia do projektu nauczyciela/nauczycielki należy dostarczyd do punktu rekrutacyjnego, 

określonego w § 1 ust. 6 wypełnione i podpisane komplety dokumentów rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (Załącznik nr 5),  

 Oświadczenie Uczestnika projektu (Załącznik nr 6) 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu zgodnym ze wzorem (Załącznik nr 7)  
6. Dokumenty dostępne są do pobrania w Punktach Rekrutacyjnych poszczególnych szkół oraz w  Biurze 

projektu, jak również na stronach internetowych Beneficjenta (www.mdscentrum.pl w zakładce 
projekty) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół:  
a) Szkoła Podstawowa nr 2  www.spnr2.pl  

b) Gimnazjum nr 7; www.gimnazjum7.edu.pl, III Liceum Ogólnokształcące; www.3lo.edu.pl 
c) Szkoły Podstawowej nr 34; www.sp34.chorzow.pl 
d) Szkoły Podstawowej nr 37; www.szkolapodstawowanr37chorzow.slask.pl 
e) Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę 

niniejszego Regulaminu.  
f) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania listy podstawowej                 

i 10% Uczestników/czek na liście rezerwowej nie dłużej niż do 30.10.2018. 
g) Komisja Rekrutacyjna po zakooczeniu naboru podstawowego podejmuje decyzję                                        

o  zakwalifikowaniu do projektu na listę podstawową uczniów/uczennic oraz 
nauczycieli/nauczycielek, spełniających kryterium podstawowe, z uwzględnieniem kryteriów 
dodatkowych oraz kolejności zgłoszeo.  

http://www.gimnazjum7.edu.pl/
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h) Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie 
zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej. 

i) Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniających 
kryteria zawarte w ust. 2 i 3, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku 
o dofinansowanie rezultatów  i wskaźników.  

j) Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 600 uczniów/uczennic oraz                                               
90 nauczycieli/nauczycielek  ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 
i Szkoły Podstawowej nr 37  z Chorzowa. 

k) W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego/j do projektu, na jego/jej 
miejsce zostanie zakwalifikowany/a kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej na dane 
zajęcia.  

 
§ 5 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu 

 

1. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny. 

2. Opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej do udziału w projekcie w dniu pierwszych 
zajęd projektowych zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik                 
nr 9)  

3. Uczniowie/uczennice, których opiekunowie prawni nie podpiszą Deklaracji nie mogą zostad 
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu.  

4. Nauczyciel/nauczycielka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie w dniu pierwszych zajęd 
projektowych zobowiązany/a jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik Nr 10). 
Nauczyciele/nauczycielki, którzy nie podpiszą deklaracji nie mogą zostad Uczestnikami/Uczestniczkami 
projektu. 

5. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a zawiadomid Beneficjenta o zamiarze przerwania 
udziału w projekcie, składając pisemną informację i wyjaśnienie w tej sprawie. Jednocześnie jest 
zobowiązany/a do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. 

6. Uczeo/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostad skreślony/a z listy 
uczestników w przypadku:  

 rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęd projektowych,  

 nieusprawiedliwionego opuszczenia 3 zajęd. 
7. Skreślenie ucznia/uczennicy lub nauczyciela/nauczycielki z listy uczestników/czek projektu dokonuje 

Kierownik Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, 
zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.  

8. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia grupowe będzie możliwe jedynie w przypadku gdy: 

 do kooca realizacji zajęd w danej grupie szkoleniowej pozostanie minimum 50% godzin 
przewidzianych na całą Akademię w podziale na grupy, 

 do kooca realizacji warsztatów/szkoleo dla nauczycieli/nauczycielek pozostanie więcej niż 80% 
godzin zajęd. 

9. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia indywidualne będzie możliwe bez względu na ilośd 
wypracowanych godzin z danym Uczestnikiem/czką projektu. 

10. Wykaz działao projektowych przedstawiają poniższe tabele:  
 

I. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie (szkoła przekształcona z 
Gimnazjum nr 2), ul. Sportowa 4, 41 - 506 Chorzów 

Każdy Uczeń/uczennica w ramach projektu skorzysta z  minimum 2 rodzajów zajęć 

grupowych i  2 godzin indywidualnego doradztwo zawodowego oraz z minimum 

jednej formy zajęć indywidualnych.  



 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kooczenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla 

poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

a)     Zajęcia grupowe 

LP. NAZWA 
ILOŚD GODZIN 

ZAJĘD (45 min.) DLA 
GRUPY 

ILOŚD GRUP 
ILOŚD 

UCZESTNIKÓW                
w grupie 

1. 
Akademia powtórek 

matematycznych  
30 godz. zajęd 2 8 

2. 
Akademia powtórek - zajęcia 

wyrównawcze z przyrody  
30 godz. zajęd 2 8 

3. 
Akademia j. angielskiego  

30 godz. zajęd 4 8 

4. 
Akademia cyfrowej kreacji  

30 godz. zajęd 4 8 

5. 

Akademia młodego 

konstruktora    + wycieczka do 

Centrum Kopernika  w 

Warszawie 

30 godz. zajęd 4 8 

6. Warsztaty socjoterapii  90 godz. zajęd 2 8 

7. Warsztaty arteterapii   

 

Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

 

 

Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

 

 

Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

 

 

Coaching - zajęcia 

indywidualne  

 

 

Akademia Pitagorasa  

 

90 godz. zajęd 2 8 

8. Akademia Pitagorasa  30 godz. zajęd 4 8 

9. 

Akademia zdrowego 

kręgosłupa - zajęcia na  

basenie  

60 godz. zajęd 2 15 

10. 
Akademia praktycznej 

przedsiębiorczości  30 godz. zajęd 4 10 

11. Akademia eksperymentariuszy  30 godz. zajęd 4 8 

 

b)   Zajęcia indywidualne 
 

LP. 

Nazwa zajęd Ilośd godzin zajęd (45 min) na 

ucznia/uczennicę 

Liczba Uczniów/Uczennic 

którzy skorzystają ze 

wsparcia 

1. 
Doradztwo zawodowe PAK 2 godz. zajęd/osobę 150 osób 

2. 
Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

2 godz. zajęd/osobę 60 osób 

3. 
Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 30 osób 

4. 
Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 50 osób 

5. 
Coaching - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 95 osób 
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II. Dla Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza i III Liceum Ogólnokształcące przy  
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów 

Każdy Uczeń/uczennica w ramach projektu skorzysta z  minimum 2 rodzajów zajęć 

grupowych i  2 godzin indywidualnego doradztwo zawodowego oraz z minimum jednej 

formy zajęć indywidualnych.  

 

a) Zajęcia grupowe 

LP. NAZWA 
ILOŚD GODZIN 

ZAJĘD (45 min.) DLA 
GRUPY 

ILOŚD GRUP 
ILOŚD 

UCZESTNIKÓW                
W GRUPIE 

1. 
Akademia powtórek 

matematycznych  
30 godz. zajęd 4 8 

2. 
Akademia powtórek - zajęcia 

wyrównawcze z przyrody  
30 godz. zajęd 4 8 

3. Akademia j. angielskiego  30 godz. zajęd 4 8 

4. Akademia cyfrowej kreacji  30 godz. zajęd 4 8 

5. 

Akademia młodego 

konstruktora    + wycieczka do 

Centrum Kopernika  w 

Warszawie 

30 godz. zajęd 4 8 

6. Warsztaty socjoterapii  90 godz. zajęd 2 8 

7. Warsztaty arteterapii   

 

Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

 

 

Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

 

 

Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

 

 

Coaching - zajęcia 

indywidualne  

 

90 godz. zajęd 2 8 

8. Akademia Pitagorasa  30 godz. zajęd 4 8 

9. 

Akademia zdrowego 

Kręgosłupa - zajęcia na  

basenie  
60 godz. zajęd 2 15 

10. 
Akademia praktycznej 

przedsiębiorczości  
30 godz. zajęd 4 10 

11. 
Akademia eksperymentariuszy  

30 godz. zajęd 4 8 

12. 

Doradztwo zawodowe PAK 

grupowe 16 godz. zajęd 4 8 
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b) Zajęcia indywidualne 
 

LP. 
Nazwa zajęd 

Ilośd godzin zajęd (45 min) na 

ucznia/uczennicę 

Liczba Uczniów/Uczennic 

którzy skorzystają ze 

wsparcia 

1. 
Doradztwo zawodowe PAK 2 godz. zajęd/osobę 150 osób 

2. 
Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

2 godz. zajęd/osobę 60 osób 

3. 
Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 30 osób 

4. 
Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 50 osób 

5. 
Coaching - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 95 osób 

 

III.  Dla Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55,                        
41-506 Chorzów 

Każdy Uczeń/uczennica w ramach projektu skorzysta z  minimum 2 rodzajów zajęć 

grupowych oraz z minimum jednej formy zajęć indywidualnych.  

 
a) Zajęcia grupowe 
 

LP. NAZWA 
ILOŚD GODZIN 

ZAJĘD (45 min.) DLA 
GRUPY 

ILOŚD GRUP 
ILOŚD 

UCZESTNIKÓW                     
W GRUPIE 

1. 
Akademia eksperymentariuszy   

 

Akademia J. angielskiego  

 

 

 Akademia powtórek 

matematycznych   

 

 

Akademia Zdrowego 

kręgosłupa –zajęcia taneczne  

 

 

Akademia Młodego 

Przedsiębiorcy  

30 godz. zajęd 4 8 

2. 

Akademia j. angielskiego  

 

 

 Akademia powtórek 

matematycznych   

 

 

Akademia Zdrowego 

kręgosłupa –zajęcia taneczne  

 

 

Akademia Młodego 

Przedsiębiorcy  

 

30 godz. zajęd 4 8 

3. 

Akademia powtórek 

matematycznych   30 godz. zajęd 4 8 

4. 
Akademia zdrowego 

kręgosłupa – zajęcia taneczne 

(30 godz. zajęd) 

30 godz. zajęd 4 8 

5. 

Akademia Młodego 

Przedsiębiorcy  30 godz. zajęd 4 8 

6. 

Akademia umysłów ścisłych  
30 godz. zajęd 4 12 
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7. 

Akademia cyfrowej kreacji  
30 godz. zajęd 4 8 

8. 

Akademia młodego 

konstruktora + wycieczka do 

Centrum Kopernika w 

Warszawie 

30 godz. zajęd 4 8 

9. 

Warsztaty socjoterapii   

90 godz. zajęd 2 8 

10. 

Warsztaty arteterapii   
90 godz. zajęd 2 8 

 

b)  Zajęcia indywidualne 
 

LP. 
Nazwa zajęd 

Ilośd godzin zajęd (45 min) na 

ucznia/uczennicę 

Liczba Uczniów/Uczennic 

którzy skorzystają ze 

wsparcia 

1. 
Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

2 godz. zajęd/osobę 60 osób 

2. 
Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 30 osób 

3. 
Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 50 osób 

4. 
Coaching - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 95 osób 

 

IV. Dla Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie, ul. Ratuszowa 20,                           
41-500 Chorzów 

Każdy Uczeń/uczennica w ramach projektu skorzysta z  minimum 2 rodzajów zajęć 

grupowych oraz z minimum jednej formy zajęć indywidualnych.  

a) Zajęcia grupowe 
 

LP. NAZWA 
ILOŚD GODZIN 

ZAJĘD (45 min.) DLA 
GRUPY 

ILOŚD GRUP 
ILOŚD 

UCZESTNIKÓW                 
W GRUPIE 

1. Akademia eksperymentariuszy   

 

Akademia J. angielskiego  

 

 

 Akademia powtórek 

matematycznych   

 

30 godz. zajęd 4 8 

2. 
Akademia j. angielskiego  

 

 

 Akademia powtórek 

matematycznych   

 

 

30 godz. zajęd 4 8 

3. 
Akademia powtórek 

matematycznych   
30 godz. zajęd 4 8 



 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kooczenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla 

poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

4. 
Akademia zdrowego 

kręgosłupa –gimnastyka  
20 godz. zajęd 2 15 

5. 
Akademia zdrowego 

kręgosłupa - basen 
60 godz. zajęd 2 15 

6. 
Akademia Młodego 

Przedsiębiorcy  30 godz. zajęd 4 8 

7. Akademia umysłów ścisłych  30 godz. zajęd 4 12 

8. 
Akademia cyfrowej kreacji  

30 godz. zajęd 4 8 

9. 

Akademia młodego 

konstruktora + wycieczka do 

Centrum Kopernika w 

Warszawie 

30 godz. zajęd 4 8 

10. 
Warsztaty socjoterapii   

90 godz. zajęd 2 8 

11. 
Warsztaty arteterapii   

90 godz. zajęd 2 8 

 

b)  Zajęcia indywidualne 
 

LP. 
Nazwa zajęd 

Ilośd godzin zajęd (45 min) na 

ucznia/uczennicę 

Liczba Uczniów/Uczennic 

którzy skorzystają ze 

wsparcia 

1. 
Wizjonerzy biznesu – zajęcia 

indywidualne  

2 godz. zajęd/osobę 60 osób 

2. 
Biofeedback - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 30 osób 

3. 
Indywidualne wsparcie 

psychoterapeutyczne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 50 osób 

4. 
Coaching - zajęcia 

indywidualne  

średnio 5 godz. zajęd/osobę 95 osób 
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V. AKADEMIA NAUCZYCIELA - Szkolenia i kursy dla nauczycieli szkół objętych projektem 

Każdy Nauczyciel/Nauczycielka  w ramach projektu skorzysta z  minimum 2 rodzajów 

szkoleń. 
 

Lp. 
TEMATYKA ILOŚD GODZIN 

(45 min) 
ILOŚD GRUP 

ILOŚD 
NAUCZYCIELI                

W GRUPIE 

1. 

Socjoterapeuta – kurs 

kwalifikacyjny 368 godz. zajęd 1 12 

2. 

Arteterapia w edukacji – kurs 

kwalifikacyjny 360 godz. zajęd 1 12 

3. 

Programowanie Scratch - kurs 

doskonalący 64 godz. zajęd 1 12 

4. 
Tutoring - kurs doskonalący  

64 godz. zajęd 
+1,5h indywidualnych 
sesji przez 12 miesięcy 

1 12 

5. 
Coaching- kurs doskonalący 

64 godz. zajęd 4 12 

6. 
TIK dla każdego - kurs 

doskonalący 
64 godz. zajęd 4 12 

7. 
Action learning-kompetencje 

kluczowe nauczyciela na medal- 
kurs doskonalący 

64 godz. zajęd 4 12 

8. 
Warsztaty jak wprowadzad 

metodę eksperymentu do szkoły - 
kurs doskonalący 

64 godz. zajęd 4 12 

 
§ 6 Postanowienia koocowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 09 września 2017 r.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 
programowych.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.  

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy 
do Kierownika Projektu. 
 
 

 


