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ZAŁĄCZNIK 2 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, DOŚWIADCZENIE, KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE PERSONELU 
PROJEKTU 

Rodzaj zajęć 
dodatkowych 

Zakres obowiązków Doświadczenie, kompetencje, kwalifikacje 

Zajęcia wyrównujące 
wiedzę uczniów z 
matematyki „Dwa plus 
dwa” 

• przygotowanie programu zajęć wyrównujących 
wiedzę uczniów "Dwa plus Dwa" 
uwzględniających wykorzystanie IT, 

• przygotowanie przykładowych scenariuszy 
zajęć (min 2 scenariusze dwugodzinnych zajęć z 
zastosowaniem nowoczesnych metod 
kształcenia), 

• przeprowadzenie 60 godz. zajęć/1 grupę wg. 
harmonogramu projektu  
w pracowni ZSB–G,  

• rejestrowanie frekwencji uczestników na 
zajęciach, 

• sporządzenie testu na wejściu i wyjściu z ich 
ewaluacją, wskazanie efektów/rezultatów, 

• sporządzanie podsumowania (raz w roku 
szkolnym) przeprowadzonych zajęć z oceną ich 
efektywności, ewaluacją i rekomendacjami 

• 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), 

• kolejność zgłoszeń 

Zajęcia rozwijające 
uczniów, laboratoryjnych 
„Eksperyment z fizyką” 

• przygotowanie programu zajęć 
laboratoryjnych, rozwijających wiedzę uczniów 
"Eksperyment z fizyką" uwzględniających 
wykorzystanie IT, 

• przygotowanie przykładowych scenariuszy 
zajęć (min 2 scenariusze dwugodzinnych zajęć z 
zastosowaniem nowoczesnych metod 
kształcenia), 

• przeprowadzenie 60 godz. zajęć/1 grupę wg. 
harmonogramu projektu  
w pracowni ZSB–G,  

• rejestrowanie frekwencji uczestników na 
zajęciach, 

• sporządzenie testu na wejściu i wyjściu z ich 
ewaluacją, wskazanie efektów/rezultatów, 

• sporządzanie podsumowania (raz w roku 
szkolnym) przeprowadzonych zajęć z oceną ich 
efektywności, ewaluacją i rekomendacjami 

• wykształcenie wyższe – mgr fizyki, 

• doświadczenie w pracy: min 3 lat pracy  
w szkole ponadgimnazjalnej na stanowisku nauczyciela 

fizyki, 

• stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy, 

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

• doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, 

• znajomość szkolnictwa zawodowego z obszaru 
budowlanego, 

• kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia dodatkowe 
przygotowujące do 
matury z matematyki 
oraz ułatwiające naukę 
na pierwszym roku 
studiów 

• przygotowanie programu zajęć 
uwzględniających wykorzystanie IT, 

• przygotowanie przykładowych scenariuszy 
zajęć (min 2 scenariusze dwugodzinnych zajęć z 
zastosowaniem nowoczesnych metod 
kształcenia), 

• przeprowadzenie 30 godz. zajęć/1 grupę wg. 

• 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  
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harmonogramu projektu  
w pracowni ZSB–G,  

• rejestrowanie frekwencji uczestników na 
zajęciach, 

• sporządzenie testu na wejściu i wyjściu z ich 
ewaluacją, wskazanie efektów/rezultatów, 

• sporządzanie podsumowania (raz w roku 
szkolnym) przeprowadzonych zajęć z oceną ich 
efektywności, ewaluacją i rekomendacjami 

o zaangażowaniu w innych projektach), 

• kolejność zgłoszeń 

Zajęcia dodatkowe 
przygotowujące do 
matury z fizyki oraz 
ułatwiające naukę na 
pierwszym roku studiów 

• przygotowanie programu zajęć 
uwzględniających wykorzystanie IT, 

• przygotowanie przykładowych scenariuszy 
zajęć (min 2 scenariusze dwugodzinnych zajęć z 
zastosowaniem nowoczesnych metod 
kształcenia), 

• przeprowadzenie 30 godz. zajęć/1 grupę wg. 
harmonogramu projektu  
w pracowni ZSB–G,  

• rejestrowanie frekwencji uczestników na 
zajęciach, 

• sporządzenie testu na wejściu i wyjściu z ich 
ewaluacją, wskazanie efektów/rezultatów, 

• sporządzanie podsumowania (raz w roku 
szkolnym) przeprowadzonych zajęć z oceną ich 
efektywności, ewaluacją i rekomendacjami 

• wykształcenie wyższe – mgr fizyki, 

• doświadczenie w pracy: min 3 lat pracy  
  w szkole ponadgimnazjalnej na stanowisku nauczyciela 

fizyki, 

• stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy, 

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

• doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, 

• znajomość szkolnictwa zawodowego z obszaru 
budowlanego, 

• kolejność zgłoszeń. 
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