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Regulamin uczestnictwa w szkoleniu 
„Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży  

w szkołach i placówkach” 

w ramach projektu  

„Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na 

dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r.” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji oraz obowiązki Uczestników 

szkoleń z tematu „Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach” („Szkolenia”). 

2. Szkolenia realizowane są w ramach umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (dalej 

zwanym ORKE) z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa) i Kuratorium Oświaty w Katowicach w 

wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego nr OP-PF.272.4.2.2017.  

3. Szkolenia zostaną zrealizowane w 4 grupach: 

 17.10.2017 Chorzów 25 uczestników 

 28.10.2017 Chorzów 25 uczestników  

 09.11.2017 Chorzów 25 uczestników  

 16.11.2017 Chorzów 25 uczestników  

4. Każde szkolenie trwa 10 godzin dydaktycznych + przerwy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). 

5. W ramach udziału w szkoleniu Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

6. Każdemu Uczestnikowi udostępniony zostanie stanowisko komputerowe. 

7. Udział w szkoleniu nie uwzględnia wyżywienia. 

 

§ 2 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa zajmuje stanowisko 

nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) w województwie śląskim. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest przesłanie: 

 skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz 

 skan zaświadczenia o zatrudnieniu 

do dnia 12.11.2017 r. na adres szkolenia@orke.pl. 

3. Druk zaświadczenia o zatrudnieniu obowiązkowo musi zawierać następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu 

b) Nazwa stanowiska (dopuszczalne w ramach projektu jest tylko stanowisko: nauczyciel) 

c) Nazwa i adres placówki zatrudniającej Uczestnika Projektu 

d) Miejscowość, data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły. 

 

§ 3 

ZASADY REKRUTACJI  

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi ORKE. 

2. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez zespół ORKE ds. organizacji szkoleń.  

3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są do 12.11.2017 r. Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia 

terminu przyjmowania zamówień. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji szkoleń, ORKE umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej 

www.orke.pl. 

5. Zgłoszenia przesłane po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. Osoby zgłoszone w terminie i spełniające warunki udziału w Projekcie zostaną wpisane na listę Uczestników, zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń. 

7. Każda grupa szkoleniowa może liczyć max. 25 osób (podstawowa lista Uczestników). 

8. W przypadku zapełnienia podstawowej listy Uczestników, osoby zgłoszone w terminie i spełniające warunki udziału w 

Projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową. 
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9. Do objęcia udziału w szkoleniu zakwalifikowani zostaną jedynie Uczestnicy znajdujący się na podstawowej liście 

Uczestników. 

10. Udział w szkoleniu Uczestnika z listy rezerwowej jest możliwy w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej, 

najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia dla danej grupy nauczycieli. Propozycja udziału w zastępstwie za 

rezygnującego uczestnika zostanie złożona Uczestnikom z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

11. W chwili zapełnienia miejsc na podstawowych listach Uczestników, osoby zakwalifikowane do udziału  

w szkoleniu oraz osoby z list rezerwowych zostaną poinformowane mailowo, na adres e-miał wskazany przez uczestnika 

w formularzu zgłoszeniowym. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie wraz  

z powiadomieniem o zakwalifikowaniu otrzymają także informacje organizacyjne (adres, data, godziny zajęć). 

 

§ 4 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do: 

 nieodpłatnego udziału w Projekcie (szkoleniu), 

 otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w 10 godzinach szkolenia na które przesłali swoje 

zgłoszenie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia 

prowadzone w ramach Projektu.  

4. Z własnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału  

w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym pisemnie ORKE, nie później jednak niż na 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 

5. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 5 dni przed terminem szkolenia, osoba rezygnująca zostanie 

obciążona pełnym kosztem udziałem 1 Uczestnika w szkoleniu tj. kwotą 217,50 brutto. 

6. ORKE dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 

Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych 

dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu Uczestnik zostanie obciążony pełnym kosztem 

udziałem 1 Uczestnika w szkoleniu tj. kwotą 217,50 brutto. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w § 4 pkt 5 i 7, ORKE upoważnione jest do wystawienia na rzecz 

Uczestnika faktury VAT. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2017 roku. 

2.  ORKE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej ORKE: www.orke.pl. 

3.  Uczestnik Projektu podpisując formularz zgłoszeniowy jednocześnie potwierdza zapoznanie się  

z Regulaminem Projektu. 

4.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ORKE: www.orke.pl. 
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