
Klucz do przyszłości  

program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i 

Gminy Czernica 

Wrzesień 2019 r. 



Struktura projektu 

Katarzyna Trębacz 





 

 8 768 365,40 zł (85%) - wkład UE  

 

 1 031 572,39 zł (10 %) - wkład BP 

 

 515 786,21 zł (5%) - wkład własny Gminy Wrocław i Gminy 
Czernica 

 

 

Źródła finansowanie projektu 



Wnioskodawca / Lider 
projektu 

Gmina Wrocław 

Partner Projektu 

Gmina Czernica 

Realizator projektu 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego we 

Wrocławiu 



Grupa docelowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 szkoły z 

obszaru ZIT WrOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796 nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5563 uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480 rodziców 

 



ZADANIA 

Przeprowadzenie 

interdyscyplinarnych 

zajęć dodatkowych 

dla uczniów klas I-

III w szkołach 

podstawowych 

luty 2020 – 

czerwiec 2021 

679 uczniów 

4 792 godzin 

dydaktycznych 

laboratoria, 

kółka 

zainteresowań, 

warsztaty 

zajęcia 

pozaszkolne 

 



ZADANIA 

Realizacja 

indywidualizacji 

wsparcia dla uczniów 

ze specyficznymi 

potrzebami 

edukacyjnymi z klas I-

III w szkołach 

podstawowych 

Luty 2020 – 

czerwiec 2021 

1 289 uczniów 

7 646 godzin 

dydaktycznych 

Logorytmika, 

komunikacja 

dla 

porozumienia, 

zajęcia 

dydaktyczno - 

wyrównawcze 

 



ZADANIA 

Przeprowadzenie 

zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych z 

matematyki i języków 

obcych oraz zajęć 

kształtujących 

kompetencje cyfrowe 

luty 2020 – 

czerwiec 2021 

2 394 uczniów SP 

1 076 uczniów SPP 

14 872 godzin 

dydaktycznych w 

SP 

6 472 godzin 

dydaktycznych w 

SPP 

Kompetencje 

cyfrowe, 

matematyka, 

język 

angielski, 

niemiecki i 

francuski 

 



ZADANIA 

Przeprowadzenie 

zajęć dodatkowych 

realizowanych 

metodą 

eksperymentu z 

przedmiotów 

przyrodniczych 

luty 2020 – 

czerwiec 2021 

1 287 uczniów SP 

854 uczniów SPP 

7 880 godzin 

dydaktycznych w 

SP 

3 616 godzin 

dydaktycznych w 

SPP 

Przyroda, 

chemia, 

biologia, 

fizyka, 

geografia 

 



ZADANIA 

Zakup pomocy 

dydaktycznych i 

sprzętu TIK dla 

szkół 

podstawowych 

lipiec 2019 – 

marzec 2020 

26 sal nauczania 

zintegrowanego 

20 sal do 

realizacji 

indywidualizacji 

pracy z uczniem 

ze specjalnymi 

potrzebami 

rozwojowymi i 

edukacyjnymi 

71 pracowni 

przedmiotów 

przyrodniczych do 

nauczania metodą 

eksperymentu, w 

tym: biologii (19), 

chemii (20), fizyki 

(13), geografii (17) i 

przyrody (2) 

39 sal do 

realizacji zajęć 

z matematyki 

(19) i języków 

obcych (20) 

 



ZADANIA 

Zakup pomocy 

dydaktycznych i 

sprzętu TIK dla szkół 

ponadpodstawowych 

lipiec 2019 – 

marzec 2020 

33 pracownie 

przedmiotów 

przyrodniczych do 

nauczania metodą 

eksperymentu, w 

tym: biologii (9), 

chemii (9), fizyki 

(6) i geografii (9) 

27 sal, w tym do 

realizacji zajęć z 

matematyki (13) 

i języków obcych 

(14) 

 



ZADANIA 

Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 

w zakresie 

kształtowania 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

październik 

2019 – 

czerwiec 2020 

Szkolenie z 

podnoszenie 

kompetencji 

cyfrowych 

nauczycieli 

Warsztaty 

eksperckie dla 

nauczycieli klas 

I-III dotyczące 

realizacji zajęć 

interdyscyplinarn

ych 

Szkolenie pn. 

"Rozpoznawanie 

i wspomaganie 

uczniów ze 

specyficznymi 

trudnościami w 

uczeniu się" 

Szkolenie 

doskonalące w 

komunikacji 

wspierającej 

współpracę w 

grupie 

Szkolenie pn. 

"Logorytmika w 

edukacji 

wczesnoszkolnej

" 

Warsztaty 

eksperckie dla 

nauczycieli 

przedmiotów 

przyrodniczych 

dotyczące 

nauczania 

eksperymentalne

go 

 



ZADANIA 

Stworzenie w 

szkołach 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Punktów Informacji i 

Kariery 

Styczeń 2020 – 

czerwiec 2021 

zajęcia z 

poradnictwa 

edukacyjno - 

zawodowego w 

szkołach 

podstawowych 

(204 uczniów - 

514 h 

dydaktycznych) 

zajęcia z 

poradnictwa 

edukacyjno - 

zawodowego w 

szkołach 

ponadpodstawo

wych (178 

uczniów - 520 h 

dydaktycznych) 

Utworzenie i 

doposażenie 15 

Punktów 

Informacji i 

Kariery w 15 

szkołach (10 SP i 

5 SPP) 

Szkolenie z 

nowożytnych 

metod 

poradnictwa 

dla doradców 

Szkolenie z 

obrazkowego 

Testu Zawodów 

M.Achtnicha 

 



Zasada 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 
 

Alicja Pietrzyk 



Koncepcja uniwersalnego projektowania  

– projektowanie produktów, środowiska, programów i usług  w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 

 lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 

możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób  

z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

 

 Mechanizm racjonalnych usprawnień 

 – konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające 

nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla 

każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z 

niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 

 i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 

osobami. 

 



Język łatwy  

– sposób prezentowania informacji w sposób przystępny dla odbiorców  

o różnorodnych potrzebach. To język łatwy do czytania i zrozumienia, prosty w treści 

i formie. Ma zastosowanie do różnych rodzajów informacji: pisanej  

(w tym do ilustracji), elektronicznej, video i audio oraz  

do różnych kategorii odbiorców (np. osób niedowidzących, osób niedosłyszących, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną). 

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  

– zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu,  

w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe 

prawa i równe obowiązki, gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, 

szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość 

wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. 









Bariery równości płci 
7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia 

8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej 

9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach 

10. Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, 

imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych. 

 



W projektach dla instytucji edukacyjnych  

w mniejszym stopniu zajmujemy się liczbami kobiet i mężczyzn, 

 lecz przede wszystkim skupiamy się w projekcie  

na zmniejszaniu barier równości, przez osłabianie 

stereotypów płci         

    i podejmowanie dodatkowych „równościowych” działań. 

 

 

 

 



Zakupione materiały dydaktyczne lub sprzęt również powinien służyć 

kształtowaniu poczucia równości i w sposób niestereotypowy 

pokazywać role kobiece i męskie w społeczeństwie. 

 



Przykłady działań równościowych 
 

• włączenie w równym stopniu do każdego rodzaju zajęć 
 

• niestereotypowy przekaz dotyczący np. ról w rodzinie, zawodowych 
 

• zapewnienie, że obie płcie mogą uczestniczyć w równym stopniu w 
oferowanych zajęciach 

 
• wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości 

płci  
 i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy. 

 



Przykłady działań równościowych 
 

• Włączanie tematu równości płci do lekcji i zabaw z dziećmi, zarówno 
poprzez poruszanie konkretnych tematów, jak i sposób prowadzenia 
zajęć np. pilnowanie, aby chłopcy i dziewczynki mogli wypowiadać  
do końca swoje zdanie, a normą grupy jest nie przerywanie sobie 
nawzajem, zachęcanie dziewczynek i chłopców do podejmowania się 
różnych obowiązków i zadań (w stosunku do dziewczynek również 
tych wymagających siły fizycznej i odwagi, w stosunku do chłopców 
także tych wymagających odpowiedzialności za innych i empatii), 
wyeliminowanie pouczeń skierowanych do dzieci akcentujących ich 
płeć i zróżnicowanych według płci („chłopcy nie powinni płakać”, 
„dziewczynki nie powinni się kłócić i bić”) itp. 

 



Przykłady działań równościowych 
 

Zwróć uwagę na to, że: w wielu popularnych powiedzeniach 

kobieta porównywana jest do mężczyzny, co ma sprawiać 

wrażenie dowartościowywania, bowiem standard, prestiż w danej 

dziedzinie życia wyznacza bycie mężczyzną: podjęła męską decyzję, 

równy z niej chłop, baba z jajami. 

Porównanie mężczyzny do kobiety bywa natomiast często 

negatywne, obniżające    

status: plotkuje/ jeździ/mizdrzy się jak baba, maminsynek, laluś. 

 



Przykłady działań równościowych 

 

Dostrzegaj i doceniaj obecność grup marginalizowanych 

poprzez: 

• stosowanie męskich i żeńskich końcówek, np. uczestniczki i 

uczestnicy, 

• formułowanie poleceń w formie neutralnej, np. zamiast: czy 

chciałybyście  

i chcielibyście możesz powiedzieć: czy chcecie. 

Odrzuć infantylizujące zdrobnienia: kobietki, złotka, 

kochaniutkie. 

 



Rekrutacja uczestników projektu 
 

Alicja Pietrzyk 



REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy Projektu oraz formy wsparcia 

 
 Nauczyciele – doskonalenie zawodowe 

 rekrutacja I etap wrzesień-październik  2019 

                 II etap grudzień 2019 – styczeń 2020 

 

 Uczniowie –zajęcia dodatkowe  

 rekrutacja grudzień 2019-styczeń 2020 

 

 Rodzice - konsultacje indywidualne 

 rekrutacja grudzień 2019-styczeń 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

Zadania Dyrektora Szkoły w procesie Rekrutacji uczestników: 

 

 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (Zarządzenie) 

 

 Udzielenie imiennego upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych członkom Komisji Rekrutacyjnej   

 

 Zapewnienie zgodności procesu rekrutacji z zapisami 
Regulaminu Rekrutacji 

 

 Zapewnienie odpowiedniego przechowywania 
dokumentacji rekrutacyjnej (w sposób zapewniający 
dostępność, poufność, bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę 
audytu ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

Terminy 

 

 szkolenie dla osób wskazanych przez Dyrektora szkoły  
do realizacji procesu rekrutacji – wrzesień/październik 2019 

 

 I etap rekrutacji nauczycieli wrzesień/październik 2019   

 

 przesłanie przez Biuro Projektu Regulaminu rekrutacji  
i wzorów dokumentów rekrutacyjnych – 24 września 2019 

 

 wzory dokumentów zostaną przesłane na adresy e-mail osób 
wyznaczonych do realizacji procesu rekrutacji przez Dyrektora 
szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planowanie aktywności w projekcie 
 

Katarzyna Ziętek 



liczba uczniów liczba grup 
ilość godzin  
w roku 2020 

ilość godzin 
w roku 2021 

40 5 75 45 

 

 Rekrutacja min. zadeklarowanej lub większej liczby uczniów 

 Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć, jednak ogólna liczba uczniów 

nie może być mniejsza od zadeklarowanej (liczymy po PESEL) 

 Liczebność grup od 1 do 8 uczniów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

uczniów 

 Liczba grup może zostać zmieniona, przy zachowaniu niezmienionej liczby uczniów i godzin 

 Zadeklarowana liczba godzin musi zostać zrealizowana w danym roku kalendarzowym 

 Rozkład godzin powinien być zgodny z potrzebami uczniów (np. 1 h na tydzień lub 4 h blok 

raz w miesiącu) 

 Realizacja godzin zgodnie z harmonogramem opracowanym przez szkołę i przesłanym do 

Biura Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 



liczba rodziców 
ilość godzin 
w roku 2020 

ilość godzin  
w roku 2021 

20 40 20 

 

 Rekrutacja zadeklarowanej liczby rodziców 

 Liczba konsultacji dla 1 osoby – 2 godziny w skali projektu 

 Zadeklarowana liczba godzin musi zostać zrealizowana w danym roku 

kalendarzowym 

 Realizacja godzin zgodnie z harmonogramem opracowanym przez szkołę  

i przesłanym do Biura Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW 



liczba nauczycieli 
ilość godzin  

w roku szkolnym 
2019/2020 

ilość godzin  
w roku szkolnym 

2020/2021 

32 12 0 

 

 Rekrutacja zadeklarowanej liczby nauczycieli 

 Nauczyciel może uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju szkolenia, jednak ogólna 

liczba nauczycieli nie może być mniejsza od zadeklarowanej (liczymy po PESEL) 

 Szkolenia będą realizowane w piątki (4h) i soboty (8h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 



Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia 
zajęć dodatkowych 

 

Olga Grzywacz 



REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU   

 

Dokumenty personelu projektu: 

 Powierzenie nauczycielowi realizacji zajęć 

 Formularz osobowy dla personelu projektu 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Oświadczenia 

 

Oryginały powyższych dokumentów powinny być przechowywane w teczce osobowej 

nauczyciela a kopie przekazane do Biura Projektu.  

Wzory dokumentów zostaną przesłane przez Biuro projektu na adresy e-mail Dyrektorów szkół  

i sekretariatów. 

Rekrutacja nauczycieli powinna zakończyć się do 31.10.2019 r. 

 



REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU   

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 W przypadku zorganizowania w publicznej szkole lub placówce zajęć w ramach programów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 

35a ustawy — Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły lub placówki może powierzyć prowadzenie tych 

zajęć nauczycielowi na podstawie tej ustawy. 

 Zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

przydzielane są za zgodą nauczyciela. 

 Zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo 

na ich rzecz. 

 Za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w 

sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela, tj. takiej jak wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 



REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU   

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 W celu realizacji zajęć może być również zatrudniony nowy nauczyciel, tj. nauczyciel, który nie 

realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 Kwestię tę reguluje art. 7e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym warunkiem zatrudnienia 

takiego nauczyciela jest posiadanie przez niego kwalifikacji określonych w przepisach wydanych  

na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz spełnianie warunków określonych  

w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. 

 Nauczyciela takiego zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą 

godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż 

wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 

42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy. 



REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU   

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 Nauczyciel nie może świadczyć pracy w celu realizacji zajęć w projekcie EFS w okresie ferii letnich 

oraz ferii zimowych. 

 Zaangażowanie osoby wykonującej zadania w projekcie nie może przekroczyć 276 godzin 

miesięcznie. 

 W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela do 276 godzin 

miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić cały czas ich pracy, o którym 

mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, a nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum).  

 Nauczyciela, niezależnie od wymiaru pensum, obowiązuje czas pracy nieprzekraczający 40 godzin 

tygodniowo. 



Zamówienia publiczne 
 

Katarzyna Wolicka 



Postępowanie przetargowe –  
obowiązki i regulacje 

    

PRZYGOTOWANIE PROCEDURY  

 

 Postępowania przetargowe (przetargi) w imieniu szkół przeprowadza 
Centrum Kształcenia Zawodowego (na mocy udzielonych CKZ pełnomocnictw 
Prezydenta Wrocławia i upoważnień Gminy Czernica oraz poszczególnych Dyrektorów 
szkół)   

 

 CKZ jest wyłącznie realizatorem przetargu, a jego zadaniem jest techniczne 
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa  

 

 Szkoły są właściwymi Zamawiającymi i to na nich spoczywa późniejszy 
obowiązek wywiązania się z właściwej realizacji umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODPISANIE UMOWY 

 Umowy podpisują bezpośrednio Dyrektorzy poszczególnych szkół (posiadają  

w swoich budżetach środki na realizację danego zadania)  

 Stroną umowy jest szkoła – nie Centrum Kształcenia Zawodowego 

 Podpisanie umowy jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia  

w rozumieniu ustawy Pzp 

 

REALIZACJA UMOWY  

 Dyrektorzy szkół odpowiadają za właściwą realizację podpisanych przez siebie 

umów. 

 Dyrektorzy szkół zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad podpisaną 

umową i jej właściwą realizacją przez Wykonawcę   

   

 

Postępowanie przetargowe  
– obowiązki i regulacje 



SPRAWOZDANIE DO PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (UZP) 

 

 Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie do 01 marca 
każdego roku  Dyrektor szkoły (jako Zamawiający) ma obowiązek sporządzić i 
przekazać do Prezesa UZP sprawozdanie o wszystkich udzielonych zamówieniach (w 
tym również tych udzielonych w związku z zawarciem umów w ramach 
projektów unijnych, dla których przetargi przeprowadza CKZ) 

 

 Wyłączny obowiązek przekazania Prezesowi UZP sprawozdania leży na 
Dyrektorze szkoły  

 

 Przekazanie sprawozdania następuje wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą 
formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP 
http://sr.uzp.gov.pl  

 

 

Postępowanie przetargowe –  
obowiązki i regulacje 

http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/
http://sr.uzp.gov.pl/


 W celu przekazania sprawozdania niezbędnym jest posiadanie loginu i hasła  

do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

 UWAGA: Szkoły, które zostały w ostatnim czasie przekształcone i otrzymały nowy 

NIP/REGON muszą niezwłocznie wystąpić do UZP o nadanie nowego loginu/hasła 

 

 Szczegółowe informacje w powyższym zakresie umieszczone są na stronie 

Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-

systemowe/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-art.-98-pzp  

 

 

Postępowanie przetargowe –  
obowiązki i regulacje 
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Umowy i realizacja dostaw 
 

Justyna Grela - Hajduk 



UMOWY Z WYKONAWCAMI 

 

 Po zakończeniu procedury zamówienia publicznego, Biuro Projektu zaprosi 
Dyrektorów Szkół do podpisania umów. 

 

 Na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta, Dyrektor szkoły udziela 
dalszych pełnomocnictw dla wyznaczonego Wicedyrektora  
w zakresie wykonywania obowiązków na rzecz realizacji projektu (pod 
nieobecność pełnomocnika). 

 

 W przypadku podpisywania umowy przez Wicedyrektora szkoły, należy 
dostarczyć do Biura Projektu w/w pełnomocnictwo. 

 

 Każda ze szkół prowadzi odrębny rejestr umów dotyczących danego 
projektu. Numeracja umów będzie przekazywana przez Biuro Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Za odbiór dostaw w szkołach odpowiada Dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona 

 Wykonawca przed dostawą ma obowiązek powiadomienia szkoły o dacie i godzinie 

dostawy 

 W obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela należy sprawdzić dostawę pod 

względem ilościowym i jakościowym 

 Wszelkie stwierdzone braki należy odnotować w protokole zdawczo – odbiorczym 

 Protokół zdawczo – odbiorczy należy podpisać po uzupełnieniu braków przez 

Wykonawcę 

 Protokoły  powinny być podpisane przez obie strony (Wykonawca– Szkoła) 

PROTOKOŁY ZDAWCZO – ODBIORCZE 



 

 
 Wykonawca może wystawić fakturę najwcześniej w dniu podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego 

 
 Szkoła nie może przyjąć faktury od Wykonawcy bez podpisanego przez obie strony 

protokołu zdawczo - odbiorczego 

FAKTURY 



 
 Zakupione w ramach projektu wyposażenie i pomoce dydaktyczne muszą być 

wykorzystywane w trakcie projektowych zajęć dodatkowych i mogą być 
wykorzystywane na potrzeby realizacji podstawy programowej i innych statutowych 
zadań szkoły 

 

 Zakupionego wyposażenia i pomocy dydaktycznych nie można wypożyczać innym 
podmiotom, ani odpłatnie im go udostępniać 

 

 Wyposażenie i pomoce dydaktyczne w trakcie realizacji projektu i w okresie jego 
trwałości powinny być zlokalizowane w sali lekcyjnej/pracowni, dla której jest 
dedykowane 

WYPOSAŻENIE I POMOCE DYDAKTYCZNE 



Obieg dokumentów finansowych 
 

Katarzyna Trębacz 



 

W ramach projektu, w każdej ze Szkół, generowane są poniższe rodzaje 

dokumentów: 

 Listy płac nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe 

 Wyciągi bankowe z konta projektowego 

 Sprawozdania RB 28 S dla zadania WPS/B/25 

 Faktury zakupowe. 

 

DOKUMENTY FINANSOWE 



 

 

 Płatności z konta bankowego dedykowanego dla projektu mogą być 

zrealizowane dopiero po zatwierdzeniu wydatku przez Biuro Projektu, 

poprzez wystawienie opisu dokumentu księgowego potwierdzającego 

zgodność wydatku z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 

 Z konta projektowego nie mogą być realizowane płatności nie dotyczące 

wydatków zgodnych z budżetem projektu 

 Konta projektowe szkół Gminy Wrocław są zasilane na podstawie Wniosku 

o uruchomienie środków 

PROJEKTOWE KONTO BANKOWE 



 

 Wniosek o uruchomienie środków jest sporządzany przez Biuro Projektu   

 Wniosek jest zatwierdzany przez: 

◦ Kierownika/Koordynatora projektu, 

◦ Głównego Księgowego szkoły (dotyczy szkół z samodzielną obsługą 

finansową) 

◦ Dyrektora szkoły. 

 W formie papierowej składany jest w Biurze Projektu do dalszej akceptacji 

Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych oraz Wydziału 

Zarządzania Funduszami 

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW 



 

 Wydatki na zadania realizowane w ramach projektu powinny być ujmowane 

zgodnie z otrzymanym planem finansowym (zadanie budżetowe nr 

WPS/B/25). 

 

 Plan finansowy jest sporządzany i modyfikowany przez Zespół Projektowy 

do czasu zakończenia trwania projektu 

PLAN FINANSOWY 



 

 Biuro Projektu przygotuje i przekaże do szkół wzór zarządzenia Dyrektora 

szkoły w sprawie ustalenia zasad do polityki rachunkowości dla projektu 

 

 Zarządzenie Dyrektora powinno zostać wydane niezwłocznie po otrzymaniu 

wzoru z Biura Projektu 

 

 Polityka rachunkowości obowiązywać będzie przez okres realizacji  

i rozliczenia Projektu. 

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 



Harmonogram realizacji projektu 
 

Katarzyna Trębacz 



Harmonogram realizacji projektu 

Zadanie Termin realizacji 
Jednostki odpowiedzialne za realizację 

zadania 

Realizacja procedury zamówień 

publicznych na dostawę doposażenia do 

szkół oraz realizację usługi 

doskonalenia nauczycieli 

od lipca 2019 Zespół projektowy CKZ 

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez 

Dyrektora szkoły do przeprowadzenia 

rekrutacji nauczycieli i uczniów 

wrzesień/październik 2019 Zespół projektowy w CKZ 

Rekrutacja nauczycieli do udziału w 

doskonaleniu zawodowym 
wrzesień/październik 2019 

Szkoły – osoba wyznaczona przez Dyrektora 

szkoły do przeprowadzenia rekrutacji 

Zespół projektowy w CKZ 

Realizacja szkoleń dla nauczycieli od października 2019 Zespół projektowy w CKZ 



Harmonogram realizacji projektu 

Rekrutacja nauczycieli do 

prowadzenia zajęć dodatkowych 
wrzesień/październik  2019 

Dyrektor szkoły 

Zespół projektowy CKZ 

Rekrutacja uczniów do udziału w 

zajęciach dodatkowych 
grudzień 2019 

Szkoły – osoba wyznaczona przez Dyrektora 

szkoły do przeprowadzenia rekrutacji 

Zespół projektowy w CKZ 

Dostawa i montaż doposażenia 

pracowni 
I kwartał 2020 

Szkoły – osoba wyznaczona przez Dyrektora 

szkoły do odbioru dostaw (np. kierownik 

gospodarczy) 

Zespół projektowy w CKZ 

Spotkanie organizacyjne dla 

nauczycieli prowadzących zajęcia 

dodatkowe 

styczeń 2020 Zespół projektowy CKZ 

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez 

Dyrektora szkoły do prowadzenia 

sprawozdawczości 

styczeń 2020 Zespół projektowy w CKZ 

Szkolenie dla obsługi finansowo – 

księgowej szkół 
styczeń 2020 Zespół projektowy CKZ 

Realizacja zajęć dodatkowych w 

szkołach 
od lutego 2020 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe 

Zespół projektowy CKZ 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 


