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Regulamin projektu  

„Eksperci programowania w podregionie krakowskim” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin projektu określa: 

a) zasady uczestnictwa Nauczycielek/Nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w bezpłatnych 

szkoleniach oraz uczestnictwa Uczniów/Uczennic z klas I – III w bezpłatnych pozalekcyjnych 

zajęciach „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne”, które będą realizowane w ramach 

projektu nr POPC.03.02.00-00-0038/17: „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”; 

b) warunki organizacji zajęć pozalekcyjnych „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne”  

dla Uczniów/Uczennic oraz szkoleń dla Nauczycielek/Nauczycieli; 

c) procedury jakie będą stosowane w projekcie w stosunku do jego uczestników. 

2. Regulamin stosuje się do Uczniów/Uczennic z klas I – III oraz Nauczycieli/Nauczycielek nauczania 

wczesnoszkolnego z publicznych szkół podstawowych biorących udział w projekcie nr POPC.03.02.00-

00-0038/17: „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”; 

3. Regulamin stosuje się także do Beneficjenta oraz wszystkich osób, za pomocą których Beneficjent 

będzie realizował projekt nr POPC.03.02.00-00-0038/17: „Eksperci programowania w podregionie 

krakowskim”. 

4. Miejscem realizacji projektu jest podregion krakowski, w województwie małopolskim, gminy miejsko - 

wiejskie i wiejskie: Iwanowice, Liszki, Słomniki, Michałowice, Zielonki, Niepołomice,  

w powiecie krakowskim i wielickim. 

5. Okres realizacji projektu 01.08.2017r. - 28.02.2019r. 

 

§ 2 
Definicje 

 
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 

1) Projekt – projekt nr POPC.03.02.00-00-0038/17: „Eksperci programowania w podregionie 

krakowskim”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0038/17, 

z dnia 04.09.2017r. zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Wyższą Szkołą 

Humanitas.  

2) Beneficjent (Projektodawca) - Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu,  

przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; 

3) Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr POPC.03.02.00-00-

0038/17, w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu 

rozumie się aktualną wersję wniosku wraz ze zmianami; 

4) Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,  

przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa; 

5) Umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą 

a Beneficjentem, określająca zasady realizacji i finansowania projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa; 
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6) Biuro Projektu – komórka organizacyjna Beneficjenta utworzona celem zarządzania i obsługi 

Projektu oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd. z siedzibą w Wyższej Szkoły 

Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;  

7) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

8) Uczniowie/Uczennice – dzieci z klas I-III z publicznych szkół podstawowych mających siedzibę  

na terenie gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich w województwie małopolskim - podregion (NUTS) 

krakowski). 

9) Zajęcia – bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne” 

zaplanowane w ramach Projektu dla Uczniów/Uczennic, będące jednocześnie II częścią szkolenia  

dla Nauczycieli; 

10) Szkolenia dla Nauczycieli – szkolenie, które obejmuje szkolenie stacjonarne  

(45 godz. dydaktycznych) i szkolenie praktyczne (30 godz. dydaktycznych); 

11) Standard – „Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach 

projektu” wersja z dnia 29.08.2016r. – jeden z dokumentów stanowiących dokumentację 

konkursową w ramach naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonego przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w roku 2016 w ramach Działania 3.2 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępny na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.  
 

§ 3 
Koszty uczestnictwa w Projekcie 

 
1. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 

nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

2. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat za udział w Projekcie, jednak w przypadku przerwania 

udziału w Projekcie z winy uczestnika odpowiada on za szkodę poniesioną przez Projektodawcę 

w związku z nieukończeniem przez niego udziału w projekcie. 

3. Za przerwanie udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się rezygnację uczestnika z udziału 

w Projekcie z naruszeniem postanowień § 9, a także skreślenie uczestnika z listy uczestników 

projektu z przyczyn leżących po stronie uczestnika i przez niego zawinionych. 

 
§ 4 

Cel Projektu i postanowienia programowo – organizacyjne 
 

1. Celem projektu jest zwiększenie o 60%, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, kompetencji  

w zakresie nauczania programowania u Nauczycielek/Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

oraz umiejętności podstaw programowania Uczniów/Uczennic klas I – III z publicznych szkół 

podstawowych z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich w obrębie podregionu 20 (krakowskiego) poprzez 

przeprowadzenie 45 godz. dydaktycznych szkoleń stacjonarnych indywidualnych lub grupowych  

dla Nauczycielek/Nauczycieli z zakresu programowania z uwzględnieniem języka Scratch 

Junior/Scratch/Baltie oraz 30 godz. dydaktycznych szkoleń w formie zajęć praktycznych prowadzonych 

przez każdego Nauczyciela z grupą Uczniów z klas I-III w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także 

zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie 

materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych w tych szkołach.  

http://www.cppc.gov.pl/
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W efekcie Nauczyciele osiągną kwalifikacje do prowadzenia w dalszej perspektywie nauki 

programowania w ramach kształcenia wczesnoszkolnego, a szkoły podniosą swój potencjał techniczno-

dydaktyczny. Cel zostanie osiągnięty do 28.02.2019r. 

Cele szczegółowe osiągane do końca realizacji projektu: 

a) Zwiększenie o co najmniej 60% kompetencji Nauczyciela w zakresie: 

 definiowania problemu/sytuacji problemowej dla Ucznia, we współpracy z uczniami; 

 analizy problemu/sytuacji problemowej; 

 szukania różnych dróg rozwiązywania problemu przez Nauczyciela ; 

 wyboru najefektywniejszej drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej; 

 opracowania algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/sytuacji problemowej; 

 sprawdzenia poprawności działania opracowanego algorytmu poza środowiskiem wizualnego 

programowania lub innym środowiskiem programistycznym; 

 tworzenia programu będącego realizacją opracowania algorytmu w środowisku wizualnego 

programowania lub innym środowisku programistycznym; 

 testowania programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku 

programistycznym; 

 prezentacji projektu rozwiązania problemu. 

b) Zwiększenie o 60% kompetencji przedmiotowych Uczniów/Uczennic w zakresie: 

 definiowania problemu/sytuacji problemowej, samodzielnie lub w grupie; 

 analizy problemu/sytuacji problemowej; 

 szukania różnych dróg rozwiązań/problemu/sytuacji problemowej; 

 wyboru najefektywniejszej drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej; 

 opracowania algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/sytuacji problemowej; 

 sprawdzenia poprawności działania opracowanego algorytmu poza środowiskiem wizualnego 

programowania lub innym środowiskiem programistycznym; 

 tworzenia programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego 

programowania lub innym środowisku programistycznym; 

 testowania programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku 

programistycznym; 

 prezentacji rozwiązań problemu/ sytuacji problemowej. 

2. Uczestnikiem Projektu może być Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony w jednej  

z publicznych szkół podstawowych zakwalifikowanych do Projektu oraz Uczeń/Uczennica z klas I – III  

z jednej z publicznych szkół podstawowych zakwalifikowanych do Projektu, zgodnie z zapisami 

Wniosku o dofinansowanie Projektu. 

§ 5 
Rekrutacja do Projektu 

 
1. Rekrutacja Nauczycielek/Nauczycieli do udziału w szkoleniach przeprowadzona została na etapie 

planowania, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez dyrekcje szkół podstawowych objętych 

Projektem. 

2. Rekrutacja Uczniów/Uczennic do udziału w zajęciach „Eksperci programowania – szkolenie 

praktyczne” przeprowadzona zostanie przed rozpoczęciem ww. zajęć. Wsparciem objęte zostaną 
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Uczniowie/Uczennice uczęszczające do szkół podstawowych objętych Projektem, których 

Rodzice/Opiekunowie prawni podpiszą deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z Oświadczeniem 

Uczestnika Projektu o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym i dostarczą do Biura Projektu 

(za pośrednictwem szkoły). 

 

§ 6 
Warunki prowadzenia w Projekcie zajęć „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne” 

dla Uczniów/Uczennic oraz szkolenia dla Nauczycielek/Nauczycieli 
 

1. Zajęcia „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne” dla Uczniów/Uczennic będą odbywały się 

na terenie szkoły podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik projektu. Jedne z zajęć  

dla Uczniów/Uczennic odbędą się poza głównym miejscem prowadzenia szkoleń  

w miejscu związanym z tematyką zajęć – w bibliotece publicznej. Uczestnicy projektu mają 

zagwarantowany bezpłatny dojazd ze swojej szkoły do biblioteki. 

2. Zajęcia „Eksperci programowania – szkolenie praktyczne” będą zajęciami pozalekcyjnymi, 

dostosowanymi do harmonogramów zajęć Uczennic / uczniów. 

3. Szkolenie dla Nauczycieli podzielone jest na 2 części: 

a) Szkolenie stacjonarne: 

Kurs obejmuje 45 godzin dydaktycznych zajęć dla Nauczycieli, podzielonych na 5 modułów 

tematycznych. Istotą każdego modułu jest stopniowe podnoszenie umiejętności wykorzystywania 

technologii informatycznych, dostosowane do uprzednio zdiagnozowanego poziomu tych 

kompetencji. Stopniowo wprowadzane będą elementy wzbogacające wiedzę i umiejętności 

nauczycieli z zakresu nauczania programowania. 

Szkolenie to odbywa się na terenie gminy, w której znajduje się szkoła podstawowa zatrudniająca 

Nauczyciela, w miejscu wskazanym przez organ prowadzący szkołę.  

b) Szkolenie praktyczne:  

30 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych prowadzonych przez każdego Nauczyciela,  

przy wsparciu trenera, z grupą Uczniów klas I-III w postaci zajęć pozalekcyjnych, z czego 16 godzin 

dydaktycznych będzie się odbywało wspólnie z Trenerem obecnym na zajęciach, a 14 godzin 

dydaktycznych przy wsparciu Trenera w formie online za pośrednictwem wideokonferencji. 

Szkolenie praktyczne odbywa się na terenie szkoły podstawowej, w której zatrudniony jest 

Nauczyciel. Jedne z zajęć odbędą się poza głównym miejscem prowadzenia szkoleń  

w miejscu związanym z tematyką zajęć - w bibliotece publicznej. Uczestnicy projektu mają 

zagwarantowany bezpłatny dojazd ze swojej szkoły do biblioteki. 

4. Realizacja wszystkich zajęć zaplanowanych w Projekcie zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką 

równych szans i zasadą niedyskryminacji. 

§7 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik projektu biorący udział w szkoleniach jest zobowiązany do: 

 

a) Obecności i aktywnego udziału w szkoleniach/zajęciach. 
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b) Przystąpienia do zaplanowanych w Projekcie badań monitorujących, w postaci badania 

początkowego i końcowego poziomu kompetencji cyfrowych osób objętych projektem: 

 badanie początkowego poziomu kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami, określonych  

w "Standardzie": 

 dla Nauczycieli (indywidualny pomiar przed rozpoczęciem pełnego szkolenia);  

 dla Uczniów klas I-III (indywidualny pomiar przed rozpoczęciem zajęć praktycznych z Uczniami);  

 badanie końcowego poziomu kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami, określonych  

w "Standardzie":  

 dla Nauczycieli (indywidualny pomiar po zakończeniu pełnego kursu - całego szkolenia);  

 dla Uczniów klas I-III (indywidualny pomiar po zakończeniu pełnego kursu).  
 

Badanie początkowe i końcowe ma postać sformalizowaną i udokumentowaną:  

 dla Uczniów w formie ocen opisowych poziomu kompetencji cyfrowych , sporządzonych wspólnie 

przez Nauczyciela i Trenera; 

 dla nauczycieli w formie testu, przeprowadzonego przez trenera;   

Badanie zostanie przeprowadzone indywidualnie dla każdego Nauczyciela. Test będzie składał się 

z pytań (do uzyskania 60 pkt.) i zadań (do uzyskania 40 pkt.), badających kompetencje określone 

w "Standardzie". W części zadaniowej test zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji 

szkolenia (na terenie szkoły), w części testowej będzie wypełniany za pośrednictwem platformy 

MOODLE. Każdy Nauczyciel zaloguje się na platformie na własnym koncie. Badanie końcowe 

zostanie poprzedzone następującymi działaniami:  

a) badanie frekwencji na szkoleniach stacjonarnych (etap 1)- na poziomie min. 80% szkoleń;  

b) badanie przeprowadzenia 100% zajęć z Uczniami (szkolenie praktyczne Nauczycieli - etap 2);  

c) ocena prowadzenia zajęć z Uczniami poprzez obserwację- prowadzona przez Trenera  

na bieżąco po zajęciach. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania Beneficjenta o wszelkich zmianach, jakie wystąpią  

w zakresie danych podanych przez Uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

3. Opiekun prawny Ucznia/Uczennicy biorącej udział w zajęciach zobowiązany jest do umożliwienia 

dziecku udziału w zajęciach oraz informowania Beneficjenta o wszelkich zmianach, jakie wystąpią  

w zakresie danych podanych przez uczestnika Projektu w Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 

§8 

Warunki udziału w poszczególnych formach wsparcia oraz ukończenia udziału w projekcie 

 

1. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział Ucznia/Uczennicy w minimum 80% zajęć „Eksperci 

programowania – szkolenie praktyczne”. 

2. Warunkiem ukończenia projektu przez Nauczycieli/Nauczycielki jest udział w minimum 80%  

z 45 godz. dydaktycznych szkolenia stacjonarnego (czyli w minimum 36 godz. dydaktycznych)  

oraz w 30 godz. dydaktycznych szkolenia praktycznego z Uczniami/Uczennicami, a także osiągnięcie 

zakładanego poziomu kompetencji, który zostanie zbadany poprzez  porównanie badania poziomu 

kompetencji - porównanie uzyskanych wyników z etapu III (badanie końcowe)  z przyjętymi 

wymaganiami w etapie II (badanie początkowe). Nauczyciele, którzy osiągną zakładany poziom 

kompetencji otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
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§9 

Obecność na zajęciach i warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Nieobecności wynikające z powodów niezawinionych przez Uczestnika Projektu, np.: pobyt 

w szpitalu, choroba,  potwierdzone zewnętrznym dokumentem, Projektodawca uznaje za obecność 

na zajęciach. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztów zajęć/szkoleń, na które został zakwalifikowany  

pod warunkiem, że: 
 

1) nie zostanie skreślony z listy Uczestników Projektu, 

2) zrezygnuje z zajęć/szkoleń, na które został zakwalifikowany z ważnej przyczyny np. długotrwała 

choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim, zmiana miejsca zamieszkania/pracy 

uniemożliwiająca uczestnictwo w Projekcie, inne niezależne od Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu zdarzenia. 

4. Przyczyna rezygnacji z udziału w Projekcie, o której mowa w § 9 ust 3 pkt. 2 i 3 musi zostać przez 

uczestnika Projektu udokumentowana. Przez udokumentowanie Beneficjent rozumie przedłożenie 

przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Projektu z dołączonym  

do niego zaświadczeniem zewnętrznym (np. kopia zaświadczenia lekarskiego). 

5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie lub w przypadku rażącego 

naruszenia Regulaminu, Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami udziału w Projekcie 

oraz kosztami wynikającymi z udokumentowanych strat poniesionych z tego tytułu  

przez Beneficjenta, o ile Instytucja Pośrednicząca również zastosuje wobec Beneficjenta sankcje 

finansowe. 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Beneficjenta. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku, gdy będzie to 

konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany w umowie o dofinansowanie 

projektu lub we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej, bądź innych organów  

lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta w oparciu o stosowne dokumenty 

zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej. 

4. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego  

i zasady odnoszące się do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
 

              ZATWIERDZAM 

Sosnowiec, dnia 14.08.2017r. 


