
 

   

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MCDN ws wprowadzenia  Regulaminu rekrutacji i 
  uczestnictwa Nauczycieli w projekcie pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli z 

wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce” 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE 

pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej w Małopolsce”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce’’ 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem 

Projektu jest Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

(MCDN), mające swoją siedzibę w Krakowie, ul. Lubelska 23.  

§2 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

W niniejszym dokumencie stosowane są następujące nazwy: 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce’’  

Uczestnik projektu – nauczyciel/nauczycielka szkół i przedszkoli w Województwie 

Małopolskim, zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie.  

Lider projektu – nauczyciel-konsultant wybrany z kadry nauczycielskiej MCDN. 

Realizator projektu – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. 

Forma wsparcia – doradztwo, szkolenia, instruktaż, sieci współpracy i samodoskonalenia, 

konsultacje, w formie zdalnej lub bended learning (pod warunkiem prowadzenia zajęć 

stacjonarnych).  

Uczestnik projektu, Nauczyciel-konsultant – nauczyciel przeszkolony przez Lidera, 

prowadzący formę wsparcia dla nauczycieli. 

§3 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 

nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę 

przeszkolonych nauczycieli-konsultantów. 



 

   

2. W ramach projektu planowane są następujące działania: 

a) Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli przedszkoli, szkolenia będą realizowane w 

formie zdalnej lub blended learning, 2 grupy (10 osobowe), 

b) Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szkolenia będą 

realizowane w formie zdalnej lub blended learning, 4 grupy (10 osobowe), 

c) Szkolenia dla nauczycieli klas IV-VIII, szkolenia będą realizowane w formie zdalnej 

lub blended learning, 8 grup (10 osobowych), 

d) Szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, szkolenia będą realizowane 

w formie zdalnej lub blended learning, 6 grup (10 osobowych), 

e) Doradztwo dla nauczycieli, prowadzenie zajęć w systemie zdalnym z 

wykorzystaniem technologii informatycznych.  

W formie doradztwa przeprowadzane będą: 

 Instruktaż w grupach 10 osobowych prowadzony przez nauczycieli konsultantów 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

 Demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem w sposób zdalny.  

 Konsultacje indywidualne, mające na celu rozwiazywanie indywidulanych 

problemów nauczycieli, jak również pomoc w przygotowaniu materiałów i pomocy 

dydaktycznych.  

 Sieci współpracy i samodoskonalenia, w projekcie zakłada się utworzenie trzech 

sieci: dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, dla nauczycieli szkoły 

podstawowej klas IV-VIII i dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Chęć udziału 

w sieci będzie potwierdzony deklaracją uczestnictwa w projekcie, stanowiącym zał. 

1 do regulaminu. 

3. Założenia projektu, przewidują opracowanie czterech pakietów materiałów edukacyjnych, 

przy współpracy nauczycieli biorących udział w projekcie. 

4. Przewidziane w projekcie formy wsparcia, mają charakter nieodpłatny. 

§4 

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Dla nauczycieli przedszkoli przewiduje się następujący tematy szkoleniowe: 

A) Obligatoryjne: 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Microsoft Teams (5h) 
d) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5h) 
e) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
f) Pięciogodzinne wsparcie dla każdej grupy w zakresie opracowywania 

programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania uwzględniającego 
potrzeby zróżnicowanej grupy 

g) Doradztwo (2h) 

B) Fakultatywne: 

a) Sieci współpracy i samokształcenia (7 h w skali miesięcznej) 
b) Konsultacje wg. potrzeb 
c) Instruktaż  
d) Demonstracje  



 

   

2. Dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego przewiduje się następujący tematy 
szkoleniowe: 

A) Obligatoryjne: 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Microsoft Teams (5h) 
d) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5h) 
e) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

B) Fakultatywne: 

a) Sieci współpracy i samokształcenia (7 h w skali miesiąca) 
b) Konsultacje wg. potrzeb 
c) Instruktaż 
d) Demonstracje  

3. Dla nauczycieli klas IV - VIII szkół podstawowych przewiduje się tematy do wyboru w 4 
grupach tematycznych: 

A) Obligatoryjne: 

Grupa I i II 
a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h) 
d) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5h) 
e) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa III i IV 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5) h 
d) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
e) Prawne aspekty edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa V i VI 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h) 
d)  Psychospołeczne aspekty edukacji (5h) 
e) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa VII i VIII 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Microsoft Teams (5h) 
d)  Zoom lub Google Meet (5h) 
e) Prawne aspekty edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

B) Fakultatywne (dla wszystkich): 

a) Sieci współpracy i samokształcenia (7 h w skali miesiąca) 



 

   

b) Konsultacje wg potrzeb 
c) Instruktaż 
d) Demonstracje  

4. Dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych przewiduje się tematy do wyboru w 5 grupach 
tematycznych: 

A) Obligatoryjne: 

Grupa I i II 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h) 
d) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h) 
e) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa III  

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5) h 
d) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
e) Prawne aspekty edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa IV 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
d) Psychospołeczne aspekty edukacji (5h) 
e) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5h) 
f) Doradztwo (2h) 

Grupa V 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h) 
d) Psychospołeczne aspekty edukacji (5h) 
e) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h) 
f) Doradztwo (2h)  

Grupa VI 

a) Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
b) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
c) Microsoft Teams (5h) 
d)  Zoom lub Google Meet (5h) 
e) Prawne aspekty edukacji zdalnej (2h) 
f) Doradztwo (2h) 

B) Fakultatywne (dla wszystkich): 

a) Sieci współpracy i samokształcenia (7 h w skali miesiąca) 
b) Konsultacje wg potrzeb 
c) Instruktaż 
d) Demonstracje. 



 

   

5. W ramach Instruktażu utworzonych zostanie 15 dziesięcioosobowych grup. Każda grupa 
otrzyma 2 godziny instruktażu. Szczegółowa tematyka zostanie ustalona po rekrutacji 
uczestników, po przeprowadzonej diagnozie. 

6. W ramach Demonstracji utworzonych zostanie 15 dziesięcioosobowych grup. Każdy 
uczestnik grupy będzie mógł uczestniczyć w dwugodzinnej pokazowej lekcji techniki 
nauczania zdalnego. 

7. Istnieje możliwość zmiany wybranych modułów w poszczególnych grupach,  
jeżeli chęć i zgodę wyrazi większość uczestników zakwalifikowanych do danej grupy. 
Zmianie nie mogą jedynie ulec moduły: Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana 
Platforma Edukacyjna. W pkt. 8 przedstawiony wykaz wszystkich modułów.  

8. Wykaz modułów: 
1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h); 
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7h); 
3) Metodyka edukacji zdalnej (5h); 
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5h); 
5) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h); 
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h); 
7) Microsoft Teams (5h 
8) Zoom (5h); 
9) Google Meet (5h); 
10) Multimedialne zasoby edukacyjne (3h); 
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2h); 
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej (2h). 

9. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej na Platformie MS Teams lub 
Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, materiały szkoleniowe oraz testy zaliczeniowe 
umieszczone będą na Platformie MS Teams lub Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

10. Szkolenia będą odbywały się systematycznie w okresie od 06.09.2021 r. 

§5 

KRYTERIA UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:  

a) jest nauczycielem: przedszkolnym, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VIII lub szkół 

ponadpodstawowych; 

b) pracuje w na terenie Województwa Małopolskiego; 

c) zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum pięciu modułach szkoleniowych w tym 

dwóch obligatoryjnych (Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma 

Edukacyjna);  

d) dopełni wszystkich formalności opisanych w § 6 i § 7. 

 
§ 6 

PROCEDURA REKRUTACJI 

1. Rekrutacja jest otwarta i będzie prowadzona systematycznie w terminie 01.07.2021-

31.08.2021 r., przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział Projektów 

Edukacyjnych (WPE). 

2. Każdy nauczyciel chcący wziąć udział w projekcie, będzie musiał wypełnić formularz 

zgłoszeniowy w Systemie Rezerwacji Szkoleń MCDN, umieszczony na stronie 

internetowej https://mcdn.edu.pl/projekt-zpe/  



 

   

3. Nauczyciel, który wyrazi chęć udziału w projekcie otrzyma na wskazany adres e-mail lub 

zamieszkania, komplet dokumentów wymienionych w § 7 pkt.1, które należy uzupełnić i 

podpisać, a następnie dostarczyć na adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, z dopiskiem ZPE do dnia rozpoczęcia 

pierwszej formy wsparcia. 

4. Rekrutacja nauczycieli zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 03.09.2021 r. O 

zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego sporządzony zostanie protokół, do 

którego załącznikiem będzie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

6. Zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się Uczestnikiem projektu z chwilą 

rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem 

dostarczenia podpisanych dokumentów, o których mowa w § 7 pkt.1.  

7. Realizator projektu zobowiązuje Uczestników projektu na etapie ich rekrutacji do 

przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie ( do 

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

Wytycznych w zakresie monitorowania. 

8. Dokumenty wymienione w § 7 pkt.1 będą znajdować się u Realizatora projektu 

z możliwością każdorazowego wglądu. 

9. Uczestnik projektu jest zobowiązany do natychmiastowego informowania o zmianie 

jakichkolwiek danych osobowych, podanych w dokumentacji wymienionej w § 7 pkt.1. 

10. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

§ 7 

DOKUMENTACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnicy/Uczestniczki są zobowiązani/zobowiązane do dostarczenia do siedziby 
MCDN (Kraków, ul. Lubelska 23), wypełnionych i podpisanych dokumentów:  

a) formularz zgłoszenia udziału w projekcie stanowiący załącznik 1 do niniejszego 
Regulaminu, 

b) deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu;  

c) oświadczenia Uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu;  

d) danych osobowych Uczestnika projektu na potrzeby centralnego systemu 
teleinformatycznego SL2014, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu.  

2. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 7 pkt.1 lub ich niekompletne 
wypełnienie, uniemożliwia udział uczestnika w projekcie.  

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/zobowiązana do natychmiastowego 
informowania Realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych, podanych 
w dokumentacji wymienionej w § 7 pkt.1.  

4. Rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą udziału w pierwszej formie 
wsparcia. 



 

   

§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik/uczestniczka szkolenia/kursu jest zobowiązany/zobowiązana do:  

a) przestrzegania czasu, zgodnie z przyjętym harmonogramem dla danej formy 
wsparcia, 

b) czynnego uczestnictwa w danej formie wsparcia (w wymiarze, co najmniej 90% 
godzin tematycznych przewidzianych programem) oraz każdorazowego potwierdzania 
obecności na zajęciach w formie określonej przez prowadzącego. 

2. Spełnienie wymogów, o których mowa w § 8 pkt.1. jest warunkiem uzyskania 
zaświadczenia.  

3. Uczestnik sieci współpracy i samokształcenia jest zobowiązany do:  

a) pracy na platformie edukacyjnej, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, w 
łącznym wymiarze przynajmniej 80% godzin dydaktycznych przewidzianych 
programem, 

b) uczestnicy sieci będą zobligowani do opracowania indywidualnego lub zespołowego, 
co najmniej jednego materiału dydaktycznego, wg. wytycznych projektowych.  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu z 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu Realizator projektu będzie kontaktować się za 

pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszenia udziału w 

projekcie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich, dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.  

4. Uczestnicy/czki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji 

projektu drogą elektroniczną.  

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi 

zmianami dostępny będzie u Realizatora projektu oraz przesyłany w formie elektronicznej 

na adresy mailowe Uczestników projektu podane w formularzach zgłoszeniowych.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie (załącznik nr 1)  

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenie Uczestnika projektu (załącznik nr 3) 

4. Dane osobowe Uczestnika projektu (załącznik nr 4)   


