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Zestawienie zmian w Regulaminie konkursu pn. Wsparcie tworzenia sieci 
szkół ćwiczeń -  II edycja (nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19) 
 
 
 

Regulamin konkursu 
– część, w której 
wprowadzono 
zmianę 

Rodzaj zmiany 

Kryterium dostępu nr 7 
Minimalna liczba 
godzin wsparcia 
udzielonego w ramach 
nowopowstałej szkoły 
ćwiczeń nie może być 
mniejsza niż 200 h w 
ciągu trwania projektu. 

Zmieniono zapisy pod kryterium z:  
Dla realizacji sformułowanych zadań szkoły ćwiczeń 
na dany rok szkolny niezbędne jest prowadzenie przez 
szkołę ćwiczeń we współpracy ze szkołami 
wspieranymi wsparcia dla nauczycieli każdego z 4 
obszarów przedmiotowych (matematyka, informatyka, 
języki obce i przedmioty przyrodnicze) w formie 
obligatoryjnej: 

 sieci współpracy i samokształcenia (co 
najmniej 1 sieć dla nauczycieli 
poszczególnego obszaru przedmiotowego – 
minimum przez okres 6 miesięcy, w tym co 
najmniej 3 spotkania stacjonarne po 6 
godzin dydaktycznych; ponadto praca on-
line na platformie doskonaleniewsieci.pl);  

 lekcji pokazowych (minimum 4 lekcje 
pokazowe dla każdego z obszarów 
przedmiotowych, w tym co najmniej 1 
lekcja z każdego obszaru 
przedmiotowego); 

 warsztatów metodycznych (minimum 2 
warsztaty - co najmniej 6 godzin 
dydaktycznych dla każdej z grup 
przedmiotowych).  

na zapisy: 
Dla realizacji sformułowanych zadań szkoły ćwiczeń 
na dany rok szkolny niezbędne jest prowadzenie przez 
szkołę ćwiczeń we współpracy ze szkołami 
wspieranymi wsparcia dla nauczycieli każdego z 4 
obszarów przedmiotowych (matematyka, informatyka, 

http://doskonaleniewsieci.pl/
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języki obce i przedmioty przyrodnicze) w formie 
obligatoryjnej: 

 sieci współpracy i samokształcenia (co 
najmniej 1 sieć dla nauczycieli 
poszczególnego obszaru przedmiotowego – 
minimum przez okres 6 miesięcy, w tym co 
najmniej 3 spotkania stacjonarne po 6 
godzin dydaktycznych; ponadto praca on-
line na platformie doskonaleniewsieci.pl);  

 lekcji pokazowych (minimum 4 lekcje 
pokazowe dla każdego z obszarów 
przedmiotowych);  

 warsztatów metodycznych (minimum 2 
warsztaty - co najmniej 6 godzin 
dydaktycznych dla każdej z grup 
przedmiotowych).  

6.2. Zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji 
umowy 

Dokonano zmiany zapisów w związku z nowym 
wzorem umowy o dofinansowanie. 

Załącznik nr 7 Zmieniono wzór umowy o dofinansowanie. 

Załącznik nr 10 Zaktualizowano zapisy w pozycji nr  6 w załączniku nr 
10 Zestawienie standardów i cen rynkowych 
wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektu 
konkursowego. Usunięto omyłki pisarskie. 
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