Założenia programu „Szkoła Mistrzów”
1. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli gdyńskich
placówek

oświatowych

poprzez

wspieranie

ich

rozwoju

oraz

realizację

indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianego dokształcania.
2. Zajęcia szkoleniowe w ramach programu prowadzone będą na terenie lub w siedzibie
gdyńskich

publicznych

placówek

oświatowych

lub

w

innych

obiektach

zlokalizowanych na terenie Gdyni,
3. W ramach Programu mogą być realizowane różne formy szkoleniowe: kursy,
seminaria, warsztaty ,
4. Alokacja: 1 000 000 zł (środki z budżetu gminy), z czego 500.000 zł w 2020 roku,
500.000 w 2021 roku,
5. Czas realizacji programu: do końca 2021 roku.
6. Sposób realizacji programu:
a) w programie „Szkoła Mistrzów” może wziąć udział każdy dyrektor i nauczyciel
gdyńskiej placówki oświatowej (przedszkola, szkoły, poradni psychologicznopedagogicznej) zainteresowany własnym rozwojem w zakresie: zarządzania,
stosowania nowatorskich metod i form pracy z uczniem, w tym za pomocą
technologii IT, doskonalenia przedmiotowego systemu oceniania, pedagogiki,
psychologii oraz współpracy z rodzicami,
b) uczestniczące w programie placówki edukacyjne będą zlecały realizację szkoleń
podmiotom zewnętrznym, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.
Procedura wyboru podmiotu zewnętrznego będzie dokonywana w oparciu
o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również o regulacje
wewnętrzne określające zasady zlecania usług podmiotom zewnętrznym
(regulaminy zamówień publicznych).
c) realizatorzy zajęć: podmioty oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą
w obszarze kształcenia kadr zainteresowane realizacją zajęć w ramach programu
„Szkoła Mistrzów” .
d) nadzór nad realizacją zajęć pełnić będą gdyńskie placówki oświatowe, które
zgłoszą się do udziału w programie „Szkoła Mistrzów” Za realizację zajęć
szkoleniowych oraz rekrutację uczestników tych zajęć będą odpowiedzialni
realizatorzy.
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e) sposób aplikowania do programu: gdyńskie placówki oświatowe ( przedszkola,
szkoły,

poradnie

psychologiczno-pedagogiczne)

zainteresowane

udziałem

w programie są zobligowane do wypełnienia wniosku o udział w programie
„Szkoła Mistrzów” (wzór wniosku stanowi załącznik) i przesłanie go drogą
elektroniczną (skan z podpisem i pieczątką dyrektora placówki) do sekretariatu
Wydziału

Edukacji

Urzędu

Miasta

Gdyni,

na

adres

mailowy:

wydz.edukacji@gdynia.pl. Wnioski można składać do 16 kwietnia 2020. Każdy
wniosek będzie poddany ocenie merytoryczno-finansowej. Złożenie wniosku nie
jest równoznaczne z otrzymaniem finansowania zaproponowanych przez placówkę
działań.
f) zawieranie umów z realizatorami: po otrzymaniu zgody na udział w programie
i pozytywnej decyzji o finansowaniu zaproponowanych zajęć, placówki oświatowe
będą zobligowane do zawarcia umów z podmiotami zewnętrznymi (realizatorami).
Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczkowo: pierwsza zaliczka
w wysokości 50% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć
do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy
– po zakończeniu realizacji zajęć w 2021 roku. Wzór umowy zostanie
udostępniony placówkom biorącym udział w programie przez Wydział Edukacji.
g) koszt zajęć szkoleniowych powinien oscylować na poziomie od 100 do 250 PLN
za godzinę zajęć, w zależności od ich charakteru, liczby uczestników oraz tego,
czy prowadzone będą w danej placówce, czy też w innej przestrzeni (np.
w siedzibie podmiotu/realizatora)
h) sprawozdawczość: placówki oświatowe biorące udział w programie „Szkoła
Mistrzów” będą zobligowane do złożenia sprawozdania z realizacji programu
do 10 stycznia 2021 oraz 10 stycznia 2022 roku, za każdy rok budżetowy. Wzór
sprawozdania zostanie udostępniony przez Wydział Edukacji.
i) koordynatorem programu „Szkoła Mistrzów” jest Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Gdyni, Referat Finansowy (osoba do kontaktu: Anna Bennich, e-mail:
a.bennich@gdynia.pl, tel.:(58) 761 77 02 lub 782 100 592.

Załącznik:
- wzór wniosku o udział w programie „Szkoła Mistrzów” dla gdyńskich placówek
oświatowych
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