
 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA  GRANTOWEGO 

„O ZDALNYM NAUCZANIU…” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedsięwzięcie grantowe „O zdalnym nauczaniu…” jest realizowane w ramach projektu 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na 

odległość” realizowanego 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, projekt nr  POWR.02.10.00-00-00-0008/20. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Realizatorem przedsięwzięcia grantowego „O zdalnym nauczaniu…” jest Gmina Miasta Toruń 

– Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli. 

4. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 6/5/2021 podpisanej ze Skarbem Państwa – 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

5. Niniejszy regulamin określa:  

a) terytorialny i czasowy zakres przedsięwzięcia grantowego „O zdalnym nauczaniu…”, 

b) założenia przedsięwzięcia grantowego „O zdalnym nauczaniu…”, 

c) warunki i kryteria uczestnictwa w przedsięwzięciu grantowym „O zdalnym 

nauczaniu…”, 

d) prawa i obowiązki uczestników. 

§2 

Słownik pojęć 

 Grant – przedsięwzięcie grantowe „O zdalnym nauczaniu…” 

 

§3 

Terytorialny i czasowy zakres projektu 

1. Grant  obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie. 
2. Grant  realizowany jest w okresie: marzec 2021 r. – listopad 2021r. Okres realizacji może być 

przedłużony pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
3. Rekrutację prowadzi CKU – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli, Plac św.Katarzyny 8, 87-100 Toruń. 
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§ 4 

Założenia Grantu 

1. Celem grantu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom 

prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek 

doskonalenia nauczycieli. W ramach grantu zostaną przeszkoleni doradcy metodyczni oraz 

nauczyciele szkół i placówek w zakresie organizacji procesu kształcenia, doboru metod 

dydaktycznych i narzędzi IT oraz monitorowania i oceniania postępów dzieci/uczniów, a także 

w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz prawnych aspektów edukacji zdalnej. Toruński 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli będzie doposażony w sprzęt 

umożliwiający tworzenie filmów dydaktycznych. Będą opracowane pakiety materiałów 

dydaktycznych udostępnione na zasadzie wolnej licencji przez ORE. Grantobiorcą jest Gmina 

Miasta Toruń, a realizatorem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli (TODMiDN). 

§5 

Grupa docelowa 

1. Grant obejmie nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych różnych przedmiotów.  

2. Liczba uczestników: 165 osób (150 nauczycieli i 15 pracowników TODMiDN). 

3. Dla osób zakwalifikowanych do projektu zaplanowano szkolenia z następujących modułów: 

M1 Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin;  

M2 Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 godzin;  

M3 Metodyka edukacji zdalnej – 5 godzin;  

M4 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalne – 5 

godzin;  

M5 Narzędzia edukacji zdalnej – 4 godziny;  

M6 Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godzin;  

M7 MS Teams  – 5 godzin;  

M8 Zoom  – 5 godzin;  

M9 Google Meet – 5 godzin;  

M10 Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 3 godziny;  

M11 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 godziny;  

M12 Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godziny.  

4. Każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik jest zobowiązana/y do uczestnictwa w M3 Metodyka 

edukacji zdalnej i M6 Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz w co najmniej trzech 

dowolnie wybranych innych modułach. 

5. Każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik może otrzymać wsparcie konsultacyjno-doradcze (wg 

indywidualnych potrzeb) w formie konsultacji indywidualno-grupowych i indywidualnych. 

6. Szkolenia i konsultacje odbędą się w formie zdalnej lub stacjonarnej.  

7. Nabycie kompetencji będzie weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia. 

Osoby, które osiągną wymagany próg zaliczeniowy w każdym module, otrzymają formalny 

dokument potwierdzający nabycie kompetencji. 

 

  



3 
 

§ 6 

Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Kryteria naboru uczestników do Grantu: 

- uczestnikiem może być nauczycielka/nauczyciel wychowania przedszkolnego lub szkoły 

podstawowej, lub szkoły ponadpodstawowej w szkole/placówce z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

2. Proces rekrutacji będzie odbywał się w sposób ciągły od kwietnia 2021 r. do listopada 2021 r. 

3. W przypadku mniejszej liczby kandydatek/tów niż miejsc na szkoleniu, rekrutacja zostanie 

przedłużona pod warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie okresu realizacji grantu. 

4. Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniu  jest  złożenie wypełnionego i podpisanego 

przez uczestnika/uczestniczkę: 

a) formularza zgłoszeniowego, 

b) oświadczenia uczestniczki/uczestnika Grantu o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Grancie zostanie przekazana pocztą 

elektroniczną, telefonicznie lub w miejscu rekrutacji. 

6. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do śledzenia poczty elektronicznej i odpisywania na 

bieżąco na korespondencję związaną z udziałem w Grancie i kontaktowania się z 

realizatorem. 

§7 

Prawa i obowiązki uczestnika Grantu 

1. Każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego: 

a) udziału w szkoleniu; 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczył; 

c) korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajęć. 

2. Każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik może zgłosić swoje indywidualne potrzeby, o których 

mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062). 

3. Każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Grancie, 

b) aktywnego, systematycznego udziału w szkoleniu pozwalającego na nabycie 

kompetencji, 

c) przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu (do 4 

tygodni po zakończeniu przyznawania wsparcia), 

d) przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia  

z uwzględnieniem BHP, 

e) potwierdzania swojej obecności na zajęciach stacjonarnych poprzez złożenie 

podpisu na liście obecności, 

f) bieżącego informowania realizatora Grantu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalsze uczestnictwo w Grancie. 

4. Osoba zakwalifikowana do udziału może zrezygnować z uczestnictwa, składając w CKU-

TODMiDN stosowne oświadczenie. 

§8 

Postanowienia końcowe 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Unii Europejskiej  dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego. 


