
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM 
„ Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

§1
Definicje 

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie uczestnictwa w projekcie, o którym mowa poniżej
„Regulamin” oznaczają:
a) PROJEKT – projekt grantowy pod nazwą „ Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM” o numerze

6/F2/2021, realizowany przez VULCAN sp. z o.o. 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”

realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój: 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.

b) ORGANIZATOR – należy przez to rozumieć VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy

ul. Wołowskiej 6.

c) ODKKO VULCAN – Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN.

d) PO WER – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

e) BIURO PROJEKTU – Biuro Projektu mieści się przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 we Wrocławiu.

f) DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE – należy przez to rozumieć Kartę zgłoszenia, Oświadczenie
uczestnika projektu oraz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w
zbiorze.

g) UCZESTNICZKA/UCZESTNIK – nauczyciele/ nauczycielki publicznych i niepublicznych
przedszkoli i szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych specjalnych i zawodowych) na różnych
etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia zakwalifikowani przez
Organizatora, którzy zgłosili chęć udziału w przewidzianych w projekcie formach wsparcia i
dostarczyła do Biura Projektu poprawnie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe.

h) ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – rozumie się przez to proces edukacyjny realizowany w formie
online obejmujący udział w 5 szkoleniach, tj. w 2 szkolenia obligatoryjnych i w 3 szkoleniach
fakultatywnych oraz udział w 2 spotkaniach konsultacyjno-doradczych.

i) INFORMACJE O PROJEKCIE – należy przez to rozumieć stronę WWW ODKKO VULCAN

zawierającą  informacje o projekcie, udostępnione programy szkoleń, regulamin, dokumenty

formalne uczestnika: https://www.odkko.vulcan.edu.pl/projekty.php/projekt/208

§2
Informacje o Projekcie 

1. „ Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

2. Udział uczestnika/uczestniczki w Projekcie grantowym jest bezpłatny.
3. Wszystkie szkolenia w projekcie są realizowane w formie online.

https://www.odkko.vulcan.edu.pl/projekty.php/projekt/208


 

 

4. Okres realizacji projektu: 01.12.2021r. – 30.04.2022r. 
5. Zasięg realizacji projektu: cała Polska. 
6. Nabór do projektu ma charakter otwarty. 

 
 

§3 
Zakres projektu i cel wsparcia 

 
1. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 151 nauczycielom/ 

nauczycielkom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówki 

doskonalenia nauczycieli ODKKO VULCAN poprzez: 

a) wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych, 

b) opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych wspierających edukację zdalną. 

 
2. Obligatoryjna ścieżka edukacyjna – zgłaszając się do projektu uczestnik/ uczestniczka deklaruje 

gotowość do aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia:  

 
a) SZKOLENIA obligatoryjne – realizacja 2 wskazanych szkoleń, których wybór w ramach ścieżki 

jest obowiązkowy, łącznie 10 godzin dydaktycznych. 

• Metodyka edukacji zdalnej 

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna   

 

b) SZKOLENIA fakultatywne – każdy uczestnik/ uczestniczka wybiera 3 szkolenia spośród 

wskazanych poniżej tematów (w nawiasach wskazano liczbę godzin dydaktycznych szkolenia): 

• Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h) 

• Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7h) 

• Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h) 

• Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4h) 

• Zoom. Poziom podstawowy (5h) 

• Zoom. Poziom zaawansowany (5h)  

• MS Teams. Poziom podstawowy (5h)   

• MS Teams. Poziom zaawansowany  (5h)  

• Google Meet. Poziom podstawowy (5h) 

• Google Meet. Poziom zaawansowany (5h) 

• Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (5h) 

• Prawne aspekty edukacji zdalnej (4h) 

• Multimedialne zasoby edukacyjne  (4h) 

 

 Uwaga: w przypadku szkoleń realizowanych na poziomie zaawansowanym, należy spełniać 

warunki określone w programie szkolenia – wymagania wstępne. 

 

c) DZIAŁANIA KONSULTACYJNO-DORADCZE – realizowane w formie czatów z trenerem 

(webinaria) – ekspertem w temacie. Umożliwią swobodną dyskusję z trenerem, wymianę 

doświadczeń uczestników, analizę dobrych praktyk oraz nawiązywanie kontaktów i 



 

 

współpracę między uczestnikami. Każdy uczestnik/uczestniczka wybiera 2 interesującego go 

obszary, każda konsultacja trwa 2h zegarowe. Obszary konsultacji: 

• Wsparcie w doborze strategii, metod i technik w pracy z uczniem w systemie zdalnym. 

• Pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego 

oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej 

grupy/klasy. 

• Praktyczne wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

• Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości 

uczniów. 

• Dostosowywanie sposobów monitorowania i oceniania postępów uczniów do 

specyfiki pracy zdalnej. 

• Wsparcie w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym. 

 

d) OPRACOWANIE PAKIETÓW MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH – w ramach projektu, przez 

trenerów ODKKO VULCAN zostaną opracowane 3 pakiety bezpłatnych materiałów 

dydaktycznych. Pakiety będą zawierać scenariusze zajęć, lekcji zdalnych i materiały do 

przeprowadzenia zajęć. Materiały zostaną zamieszczone na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej na zasadach otwartej licencji (CC). W ramach projektu zostaną opracowane 

następujące pakiety: 

• „Mam swoje zdanie i zawaham się go użyć” – jak angażować się podczas lekcji 

zdalnych – pakiet materiałów lekcji wychowawczej szkoła podstawowa kl. IV-VIII. 

• „Stop plagiatom” – na czym polega korzystanie z cudzych utworów w we własnych 

opracowaniach – pakiet materiałów lekcja j. polskiego szkoła ponadpodstawowa.  

• „WebQuest – jak to jest zrobione?” – scenariusz lekcji dotyczący metody projektów 

zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie 

internetowej – pakiet materiałów do lekcji biologii szkoła podstawowa, kl. VI 

 

§4 
Grupa docelowa projektu 

 
 

1. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 151 (w tym 122 kobiety) nauczyciele/ nauczycielki 

publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych specjalnych i 

zawodowych) na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia 

(edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) 

zatrudnieni na terenie całej Polski. 

 
 
 
 
 
 
 



§5
Zasady rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od stycznia 2022 r. do 

lutego 2022, w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników/ uczestniczek rekrutacja 
zostanie przedłużona na kolejne miesiące.

2. O kolejności na liście zakwalifikowanych do projektu osób decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Z otrzymanych zgłoszeń na bieżąco będą formowane grupy szkoleniowe, przewidywane jest 
uruchomienie 10 grup szkoleniowych (średnia liczebność grupy to 15 osób) oraz 15 grup w 

ramach działań konsultacyjno-doradczych (średnia liczebność grupy to 10 osób). Osoby, które nie 
zakwalifikują się do danej grupy przejdą na listę rezerwową i będą kwalifikowane do kolejnych 

grup na wskazanych powyżej zasadach.

4. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres 
mailowy: zdolniwedukacji@vulcan.edu.pl  skanów dokumentów:

• Karta zgłoszenia,

• Oświadczenie uczestnika projektu,

• Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze.

5. Każdy uczestnik/ uczestniczka jest zobowiązany/a przesłać oryginał podpisanych dokumentów 
zgłoszeniowych do biura projektu. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

6. Po otrzymaniu dokumentów zgłoszeniowych, Organizator weryfikuje informacje zawarte w 

dokumentach pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa (grupa docelowa), poprawności 
wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych oraz limitu miejsc.

7. W sytuacji gdy dokumenty nie zostaną wypełnione prawidłowo, Organizator skontaktuje się z 
uczestnikiem/ uczestniczką w celu uzupełnienia brakujących danych w dokumentach 
zgłoszeniowych. Dokumenty złożone Organizatorowi nie podlegają zwrotowi.

8. Organizator poinformuje uczestnika/ uczestniczkę o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, 
przeniesieniu na listę rezerwową bądź braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

§ 6
Prawa i Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik/ uczestniczka przystępując do projektu zobowiązuje się do:

a) aktywnego uczestnictwa we wszystkich szkoleniach oraz działaniach konsultacyjno-

doradczych, do których został/ została zakwalifikowana. Zobowiązuje się do udziału w 100 %

zajęć;

b) wypełnienia pre-testu i post-testu na każdym szkoleniu;

c) niezwłocznego informowania Zespołu Projektu o nieobecności;

d) w przypadku nieobecności wspólnie z Zespołem Projektu ustalenie terminu odrobienia zajęć;



 

 

e) niezwłocznego informowania Zespołu Projektu o przeszkodach w realizacji zaplanowanych 

zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań czy rezygnacji  z uczestnictwa w projekcie. 

 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Beneficjent 

Projektu. 

2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z organizacją 

wszystkich form wsparcia, do niniejszego regulaminu, stosowne informacje umieści na stronie 

projektu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r..  

 
 

 


