POROZUMIENIE

/CYFRŁIIIE/ŁÓDZKIE/2021

dotyczące realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu grantowego ,,CYFROWE ŁÓDZKIE
III EDYCJA” realizowanego przez Potest Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 08.03.2021
nr umowy G/POPC/2021/3/34 z Fundacją Orange – Operatorem projektu „Lekcja:Enter”.

Porozumienie zawarte jest w Lublinie w dniu …………….. pomiędzy:
1. 1. Potest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 33/26a, REGON 362585112
NIP 7123300861, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód, nr KRS 0000577611, zwanym dalej Grantobiorcą a reprezentowaną przez:
Krzysztofa Krupę – Prezesa Zarządu,
a
2. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
adres e-mail …………………………………………………………,
NIP ………..-………. -……….. -………… , REGON ……………………………, Nr RSPO: ……………………………,
reprezentowaną przez:
Pana/Panią - Dyrektora Szkoły/Zespołu szkół1 ………………………………………………………………………………… .

1. Porozumienie jest zawarte w celu przeszkolenia przez Grantobiorcę nauczycieli ze szkoły
zgodnie z zaplanowaną w projekcie Lekcja:Enter ścieżką edukacyjną i określonymi w nim
zasadami udziału.
2. Szkoła deklaruje, że prowadzi kształcenie dla dzieci lub młodzieży w ramach co najmniej
jednego typu szkoły: szkoły podstawowej, technikum, liceum lub szkoły branżowej,
poinformowała nauczycieli kształcenia ogólnego o projekcie grantowym i zasadach
uczestnictwa, w tym o źródłach finansowania, zebrała chętnych nauczycieli szkoły uczących
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przedmiotów ogólnokształcących do zgłoszenia do projektu grantowego oraz zapoznała
nauczycieli z regulaminem rekrutacji.
3. Realizując projekt Szkoła stale współpracuje z Grantobiorcą, który zobowiązany jest do
bezpłatnego przekazania Szkole materiałów promocyjnych (plakat, ulotki), umieszczenia
informacji o udziale szkoły w projekcie „Lekcja:Enter” na stronie internetowej projektu,
przekazania podziękowań Szkole udział w projekcie grantowym, w miarę możliwości
organizowania szkolenia w miejscu nieodległym od miejsca zamieszkania/pracy nauczycieli
oraz egzekwowania od Trenerów realizujących szkolenie przestrzegania przepisów BHP oraz
przeciwpożarowych

w czasie

trwania

szkolenia

oraz

dbania

o

bezpieczeństwo

uczestników/uczestniczek szkolenia.
4. Integralną część porozumienia stanowi Regulamin rekrutacji do projektu grantowego wraz
z załącznikami do Regulaminu: zał. nr 1 – Podział przedmiotów na grupy przedmiotowe, zał. nr
2 - Formularz rezygnacji z udziału w projekcie grantowym.
5. Załącznikami do Porozumienia są:
a) zał. nr 1 – Zgłoszenie Szkoły/Zespołu Szkół do projektu grantowego „CYFROWE ŁÓDZKIE
III EDYCJA”,
b) zał. nr 2 - Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się z Regulaminem
projektu grantowego,
c) zał. nr 3 – Deklaracja Dyrektora/Dyrektorki szkoły przystępującej do projektu
grantowego,
d) zał. nr 4 – Oświadczenie Dyrektora/Dyrektorki szkoły o braku przedstawicieli wszystkich
grup przedmiotowych,
e) zał. nr 5 - Oświadczenie dla szkół niepublicznych,
f) zał. nr 6 – Regulamin rekrutacji.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Podpisy:

………………………………………………………

Krzysztof Krupa

Dyrektor Szkoły

Prezes Zarządu
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Zał. 1
Zgłoszenie Szkoły/Zespołu Szkół do projektu grantowego ,,CYFROWE ŁÓDZKIE III EDYCJA”

Nazwa Szkoły/Zespołu szkół……………………………..,
adres…………………………….
adres e-mail szkoły …………………….
Nr RSPO: …………………………

Dyrektor Szkoły/Zespołu szkół …………………………………………………
Gmina ………………………………..,
Powiat …………………………….… .

Szkoła oświadcza, że obecnie zatrudnia nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących (ogółem)

Liczba nauczycieli:

Członek kadry zarządzającej uczestniczący w
projekcie (prosimy uwzględnić
dyrektora/wicedyrektora również w jednej z
poniżej wymienionych grup przedmiotowych)

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr tel.:
Imię i nazwisko

Nauczyciele/nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, 1.
którzy wezmą udział w szkoleniach Lekcja:Enter
2.
3.
1.
Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów
humanistycznych na poziomie szkoły podstawowej

2.

Nauczyciele/nauczycielki przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych uczący na poziomie
szkoły podstawowej

1.

3.

2.
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3.
Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów
artystycznych na poziomie szkoły podstawowej

1.
2.
3.

Nauczyciele/nauczycielki informatyki uczący na
poziomie szkoły podstawowej

1.
2.
3.

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów
humanistycznych na poziomie szkoły
ponadpodstawowej

1.
2.
3.

Nauczyciele/nauczycielki przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych uczący na poziomie
szkoły ponadpodstawowej

1.
2.
3.

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów
artystycznych na poziomie szkoły
ponadpodstawowej

1.
2.
3.

Nauczyciele/nauczycielki informatyki uczący na
poziomie szkoły ponadpodstawowej

1.
2.
3.

Szkoła oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem rekrutacji do projektu grantowego wraz z
załącznikami do Regulaminu: zał. nr 1 – Podział przedmiotów na grupy przedmiotowe, zał. nr 2 –
Formularz rezygnacji z udziału w projekcie grantowym oraz że akceptuje ich treść.

………………………………………………………………….
Dyrektor Szkoły (imię i nazwisko)
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Zał. nr 2
Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się z Regulaminem projektu „CYFROWE ŁÓDZKIE
III EDYCJA”

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu
projektu grantowego ,,CYFROWE ŁÓDZKIE III EDYCJA” oraz wyrażam zgodę na wszystkie jej
postanowienia.
1. …………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
2. ……………………………………….
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
3. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
4. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
5. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
6. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
7. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
8. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
9. ………………………………………..
(czytelnie: imię, nazwisko oraz podpis)
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Zał. nr 3
Deklaracja Dyrektora/Dyrektorki szkoły przystępującej do projektu ,,CYFROWE ŁÓDZKIE III EDYCJA”

Ja, niżej podpisany, reprezentujący szkołę …………………………………………………………………………………………,
oświadczam, że aplikowałem/am i biorę udział w jednym projekcie realizowanym w ramach projektu
„Lekcja:Enter” w III naborze. Dodatkowo:
1. Zobowiązuję się do zapewnienia efektu trwałości poprzez wdrożenie TIK w proces kształcenia
w szkole polegające na:

a. uczestniczenie w szkoleniu co najmniej po jednym nauczycielu ze szkoły z minimum dwóch grup
przedmiotów (tj. edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze,
artystyczne) w danej szkole oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły.
b. uczestniczenie nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu;
c. zorganizowaniu w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniu w ciągu 1 roku od
dnia zakończenia udziału w szkoleniu co najmniej 2 lekcji otwartych dla nauczycieli swojej szkoły lub
innych szkół, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, z wykorzystaniem TIK oraz e-zasobów w nauczaniu
z każdej z grup przedmiotów (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematycznoprzyrodnicze, artystyczne);
d. korzystaniu z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez
nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio
w każdym tygodniu nauki w ciągu 1 roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniach (zapis ten dotyczy
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu. W przypadku nauczycieli zatrudnionych
w mniejszym wymiarze można wymagać odpowiednio niższej liczby zajęć stosując zasadę
proporcjonalności. Sposób i forma korzystania przez nauczyciela z TIK i e-zasobów edukacyjnych jest
autonomiczną decyzją nauczyciela, który decyduje w jakim zakresie na konkretnej lekcji korzystać
z technologii i e-zasobów);
e. uczestnictwu nauczycieli szkoły w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK
w nauczaniu w ciągu 3 kolejnych lat szkolnych od zakończenia udziału w szkoleniu.
2. Zobowiązuję się do złożenia raportu z realizacji powyższych zobowiązań za pośrednictwem ankiety
elektronicznej (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia zakończenia udziału szkoły w szkoleniu).
3. Oświadczam, że zapoznam się z treścią oraz zakresem stosowania Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 i zobowiązuję się do ich stosowania.
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4. Zobowiązuję się do umożliwienia nauczycielom, którzy wezmą udział w szkoleniach:
a. ukończenia pełnej ścieżki edukacyjnej, składającej się z 40-godzinnego szkolenia, przygotowania min.
2 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, przeprowadzenie min. 1 obserwowanych zajęć z uczniami;
b. udziału we wstępnym teście kompetencji cyfrowych (pretest) oraz - wybranym losowo nauczycielom
- w teście oceny zmiany kompetencji cyfrowych (posttest);
c. udziału wszystkich Uczestników i Uczestniczek Projektu grantowego w ankietach ewaluacyjnych
(śródokresowa i końcowa) oceny szkoleń prowadzonych w ramach projektu Lekcja;Enter;
d. przeprowadzenia ewaluacji ww. 1 zajęć obserwowanych, w postaci autoewaluacji lekcji
obserwowanej;
e. udziału w prowadzonych w ramach projektu „Lekcja:Enter” działaniach ewaluacyjnych (m.in.
badaniach ankietowych, wywiadach pogłębionych).
5. Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu projektu grantowego oraz
wyrażam zgodę na wszystkie jej postanowienia.

…………………………………………
Dyrektor Szkoły
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Zał. nr 41
Oświadczenie Dyrektora/Dyrektorki szkoły o braku przedstawicieli co najmniej dwóch grup
przedmiotowych

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany Dyrektor szkoły/zespołu szkół oświadczam, iż w Projekcie grantowym Lekcja:Enter
III edycja nie biorą udziału nauczyciele z co najmniej dwóch grup przedmiotów. Powodem jest:
□ udział w projekcie najmniejszych szkół, w których wymagany jest udział min. 2-3 nauczycieli;
□ udział w projekcie szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej;
□ udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół
przysposabiających do pracy, w których wielu przedmiotów ogólnokształcących nie ma w siatce godzin;
□ inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor Szkoły

….……………………………………………….
(pieczęć, czytelny podpis)

1

Oświadczenie wypełniane wyłącznie w przypadku braku przedstawicieli wszystkich grup przedmiotowych
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Zał. nr 5
Oświadczenie dla szkół niepublicznych

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię nazwisko)

reprezentujący Szkołę/ Zespół Szkół …………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły/zespołu szkół)

będącą/y niepubliczną/ym szkołą/zespołem szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oświadczam,
że udział szkoły/zespołu szkół w projekcie grantowym „CYFROWE ŁÓDZKIE III EDYCJA”
(tytuł projektu)

nie wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej (w szczególności postaci udzielenia pomocy publicznej
podmiotowi prowadzącemu szkołę).

Podpis osoby reprezentującej Szkołę/ Zespół Szkół

…………………………………………….………………..……
(pieczęć, czytelny podpis, data)
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