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ZAŁĄCZNIK 2 

 
Rodzaj zajęć   

 

 
Zakres obowiązków 

Oczekiwane doświadczenie, 
kompetencje, kwalifikacje 

 
Zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze z 
matematyki 

  
 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 60 godz. 

zajęć/1 grupę wg. harmonogramu 
projektu w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: 
listy obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 

 

 
• wykształcenie  wyższe – mgr 

matematyki,  
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole ponadgimnazjalnej 
lub gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela matematyki,  

• stopień awansu zawodowego: min 
nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu w 
innych projektach); 
 

 

 
Zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze z chemii 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 60 godz. zajęć/1 

grupę wg. harmonogramu projektu 
w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: listy 
obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 

 
• wykształcenie  wyższe – mgr 

chemii,  
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole 
ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela chemii,  

• stopień awansu zawodowego: 
min nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu 
w innych projektach);  
 

 
Zajęcia dodatkowe z 
informatyki 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 30 godz. zajęć/1 

grupę wg. harmonogramu projektu 
w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: listy 
obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 
 

 
• wykształcenie  wyższe – 

informatyczne 
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole 
ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela informatyki,  

• stopień awansu zawodowego: 
min nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu 
w innych projektach); 
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Zajęcia dodatkowe z 
języka angielskiego 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 30 godz. zajęć/1 

grupę wg. harmonogramu projektu 
w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: listy 
obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 
 
 

 
• wykształcenie  wyższe – mgr 

języka angielskiego,  
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole 
ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela języka angielskiego,  

• stopień awansu zawodowego: 
min nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu 
w innych projektach),  

 

 
Szkolenie uczniów w 
zakresie obsługi 
urządzeń ICT 
 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 15 godz. zajęć/1 

grupę wg. harmonogramu projektu 
w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: listy 
obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 

 
• wykształcenie  wyższe – 

informatyczne 
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole 
ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela informatyki,  

• stopień awansu zawodowego: 
min nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu 
w innych projektach); 

 
Szkolenie nauczycieli w 
zakresie korzystania z 
technologii 
informacyjno – 
komunikacyjnych 

 
• przygotowanie programu zajęć,   
• przeprowadzenie 15 godz. zajęć/1 

grupę wg. harmonogramu projektu 
w pracowni ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: listy 
obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 
 
 
 
 

 
• wykształcenie  wyższe – 

informatyczne 
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole 
ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum na stanowisku 
nauczyciela informatyki,  

• stopień awansu zawodowego: 
min nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu 
w innych projektach); 
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Szkolenia 
specjalistyczne – ocena 
wartości użytkowej 
bydła  

  
 

 
• przygotowanie programu 

szkolenia,   
• przeprowadzenie 20 godz. 

szkolenia/1 grupę wg. 
harmonogramu projektu ZSR CKP,  

• prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji w szczególności: 
listy obecności uczestników na 
zajęciach/dziennika zajęć, 
sporządzenie testu na wejściu i 
wyjściu, kwestionariusza 
samooceny, programu zajęć, 

 ewaluacja  i monitoring 
podejmowanych działań; 

 

 

 
• wykształcenie  wyższe, 

pedagogiczne,  
• doświadczenie w pracy: min 3 lat 

pracy w szkole ponadgimnazjalnej 
na stanowisku nauczyciela w 
obszarze merytorycznym dot. 
tematyki szkolenia,  

• stopień awansu zawodowego: min 
nauczyciel kontraktowy,  

• dyspozycyjność (potwierdzone 
oświadczeniem o zaangażowaniu w 
innych projektach); 
 

 

 


