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Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) –  

II edycja 

Część 1  

 

1. W jakim zakresie należy uzupełnić oraz dostosować scenariusze zajęć przygotowanych 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry 

jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na szkół 

i kompetencji kluczowych uczniów” I etap. Czy będzie to może wymiana grafik, zmiana 

tekstu. Proszę o rozwinięcie i doprecyzowanie.  

 

Odpowiedź: Dostosowanie scenariuszy musi uwzględniać adresatów szkoleń, to znaczy 

samorządowców, którzy zostali zrekrutowani do uczestnictwa w projekcie. 

Dostosowanie powinno zatem uwzględniać typ jednostki samorządu terytorialnego 

(gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, powiat) oraz zajmowane 

stanowisko w urzędzie (kadra kierownicza np. wójt, dyrektor wydziału lub pracownicy 

operacyjni np. inspektor ds. oświaty itp.). W załączniku nr 19 do Regulaminu konkursu 

„Przewodnik metodyczny po programie szkoleniowo-doradczym wraz z wybranymi 

scenariuszami zajęć” znajdują się wybrane scenariusze zajęć. Nie obejmują one 

wszystkich zajęć i tematów zawartych w programie szkolenia. Uzupełnienie scenariuszy 

ma zatem polegać na przygotowaniu  brakujących scenariuszy, które nie zostały 

umieszczone w „Przewodniku metodyczny po programie szkoleniowo-doradczym wraz 

z wybranymi scenariuszami zajęć”. 

 

2. Czy kwalifikowalny będzie koszt: uzupełnienie i dostosowanie do uczestników szkoleń 

scenariuszy zajęć, przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu 

pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu 

oświatą ukierunkowanym na szkół i kompetencji kluczowych uczniów” I etap. 

 

Odpowiedź: Tak, będzie to koszt kwalifikowalny. 

 

3. Czy można prosić o dokładne wskazanie str. www gdzie znajdują się scenariusze o których 

mowa powyżej? Czy scenariusze o których mowa znajdują się na poniższej  stronie www?  

 https://www.ore.edu.pl/2017/10/pilotaz-dla-samorzadow-materialy-szkoleniowe/ 

 

Odpowiedź: Przykładowe scenariusz zawarte się w załączniku nr 19 do Regulaminu 

konkursu „Przewodnik metodyczny po programie szkoleniowo-doradczym wraz z 

wybranymi scenariuszami zajęć”. Na stronie https://efs.men.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/03/zalacznik_nr_19_Przewodnik_metodyczny_po_programie_sz

koleniowo_doradczym....pdf lub https://www.ore.edu.pl/2018/02/programy-i-

materialy-szkoleniowe/. 

 

4. Czy kwalifikowalny będzie koszt podróży kadry w celu: Przeprowadzenia 4 

spotkań  w  środowisku lokalnym każdej JST, w celu  udzielenia pomocy 
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w zawiązaniu  lokalnej koalicji na rzecz rozwoju  oświaty, jako wstępu do stworzenia planu 

rozwoju oświaty. 

 

Odpowiedź: Tak, będzie to koszt kwalifikowalny. Należy taki koszt przewidzieć 

w budżecie. Jeżeli osoby do przeprowadzenia 4 spotkań lokalnych będą zaangażowane 

na umowę zlecenie, należy pamiętać, aby w zapytaniu ofertowym umieścić informację, 

iż koszty podroży będą mogły być rozliczone między miejscem realizacji projektu 

a miejscami, w który będą realizowane spotkania lokalne lub pomiędzy miejscami 

przeprowadzenia spotkań lokalnych. 

 


