
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia                 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” 

   

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu grantowego pod nazwą 

„Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach projektu „Wsparcie 

placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia  

na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie maksymalnie 204 562,00 zł (słownie: dwieście cztery 

tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym dofinansowanie maksymalnie 

204 562,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100), 

z tego: 173 877,70 zł – Unia Europejska (85%) i 30 684,30 zł - Budżet Państwa (15%). 

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie wniosek 

o przyznanie grantu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji naborem wniosków 

grantowych w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli 

w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się z  prośbą o wyrażenie zgody  

na przystąpienie do realizacji projektu grantowego i złożenie wniosku grantowego  

dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, w ramach ogłoszonego 

konkursu.  

Nabór wniosków grantowych jest prowadzony w rundach. Czwarta runda rozpoczyna 

się 15 grudnia 2020 r., zakończy się 21 grudnia 2020 r. Ostatecznie nabór kończy się 5 lipca 

2021 r. 

Konkurs ma na celu podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli 

prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek 

doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest  

na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie 

prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części 

szkół i przedszkoli.  

W związku z powyższym Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

przygotował projekt w ramach ww. konkursu grantowego pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna 

Szkoła”, który przyczyni się do realizacji wskazanych w konkursie celów. 

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli 

(ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach 

kształcenia z obszaru Województwa Podkarpackiego.   

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 

nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w szkołach i przedszkolach. 

Każdy uczestnik projektu grantowego poza szkoleniem otrzyma również wsparcie 

merytoryczne ze strony kadry Placówki zaangażowanej w realizację projektu (działania 

konsultacyjno-doradcze).  

Projekt grantowy zakłada realizację m.in. szkoleń kaskadowych: 

− wybór Lidera, który zostanie objęty wsparciem szkoleniowym i konsultacyjno-doradczym  

– 12 modułów (ok. 53 godziny), 

− szkolenia kadry PZPW (ok. 12 nauczycieli konsultantów), którzy poprowadzą szkolenia 

dla uczestników projektu, 

− przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli ze szkół i przedszkoli do projektu  

w liczbie min. 130, 

− przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa 

podkarpackiego, 

− wsparcie nauczycieli w postaci działań konsultacyjno-doradczych, 

− działania sieciujące w ramach projektu - tworzenie sieci nauczycieli, 

− działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu, 

− zakup  sprzętu niezbędnego do realizacji grantu. 

W projekcie nie przewiduje się udziału partnerów. 



W ramach trwałości projektu zakłada się opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych 

zawierających m.in. scenariusz zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów, które 

zostaną zamieszczone na platformie edukacyjnej.  

Realizowany projekt grantowy może przynieść wiele korzyści dla województwa 

podkarpackiego, m.in.:  

− wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej (programy i szkolenia typu online)  

dla nauczycieli województwa podkarpackiego, 

− podniesienie kompetencji cyfrowych kadry dydaktycznej PZPW - PCEN zaangażowanej 

w projekt grantowy (lider, przeszkolona kadra Placówki), 

− zmiany w sposobie pracy szkoły/placówki, w szczególności zmianę postaw wobec 

konieczności rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,  

− lepsze wykorzystanie możliwości instytucji stanowiących system wspomagania szkół,  

co pozwoli na podniesienie jakości pracy szkół i placówek, 

− podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu,  

− propagowanie idei sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek, 

− przygotowanie kadry szkół i przedszkoli do pracy w systemie zdalnym. 

Planowany budżet projektu to maksymalnie 204 562,00 zł. 

Konkurs nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego. 

Dokumentacja konkursowa zakłada dofinansowanie projektu w wysokości 100 % wydatków 

kwalifikowanych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (85%)  

oraz Budżet Państwa (15%). 

Przewidywany okres trwania powyższego projektu 10 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. 

do 30 listopada 2021 r. 

Projekt realizowany jest od dnia podpisania umowy grantowej, dlatego ww. okres realizacji 

projektu może ulec zmianie w toku dalszych prac nad opracowywaniem projektu. 

 

Mając na uwadze umożliwienie jednostce przystąpienia do realizacji przedmiotowego projektu, 

podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione. 

 

 


