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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy:   KPCENW.AOM.331.2.1.2017 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI I WYMAGANIA EKSPERTA BRANŻOWEGO 
koordynującego zajęcia w obszarze inteligentnej specjalizacji:  

Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT 
w ramach projektu pn.  Szkoła Zawodowców 

w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i 
zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
 
1. ZADANIA 
Zadanie 1. Rekrutacja uczniów z danej szkoły, którzy będą uczestniczyć w innowacyjnych 

zajęciach pozalekcyjnych z branżowego języka obcego w inteligentnej 
specjalizacji: Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT. 

Zadanie 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego, w zakresie tematyki zawodu, 
nauczycielowi przygotowującemu program z branżowego języka obcego w 
obszarze inteligentnej specjalizacji: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT. 

Zadanie 3. Udzielanie wsparcia merytorycznego, w zakresie tematyki zawodu, 
nauczycielowi przeprowadzającemu zajęcia z branżowego języka obcego 
obszarze inteligentnej specjalizacji: Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT. 

Zadanie 4. Organizacja i odpowiedzialność za realizację, dokumentowanie zajęć 
realizowanych na terenie szkoły zgodnie z wymogami projektu finansowanego z 
EFS: 
- przygotowanie harmonogramów zajęć w porozumieniu z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia, 
- zabezpieczenie sal do zajęć zgodnie z wymogami projektu, 
- nadzór nad prawidłowością dokumentacji zajęć (dzienniki zajęć i inne 

zgodnie z potrzebami projektu), 
- monitorowanie prawidłowości realizacji zajęć i frekwencji beneficjentów 

ostatecznych na pozalekcyjnych zajęciach.  
Zadanie 5. Ścisła współpraca z kadrą realizującą zajęcia na terenie szkoły, nadzór nad 

czasem pracy nauczycieli. 
Zadanie 6. Terminowe wykonywanie zadań merytorycznych i ich dokumentowanie zgodnie 

w wymogami projektu oraz dokumentowanie czasu pracy w projekcie zgodnie z 
zawartą umową. 

Zadanie 7. Kontrola prawidłowości realizacji zajęć na terenie szkoły zgodnie z wymogami 
projektu i przedkładanie pisemnego sprawozdania do KPCEN we Włocławku. 

Zadanie 8. Zabezpieczenie dokumentacji zajęć i przekazanie jej do KPCEN we Włocławku 
po zakończeniu całego cyklu zajęć. 

Zadanie 9. Informowanie KPCEN we Włocławku o wszelkich zmianach w organizacji  
i realizacji zajęć na terenie szkoły wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. 
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Zadanie 10. Stosowanie zasad polityki gender mainstreaming. 
Zadanie 11. Zapewnienie ochrony danych związanych z projektem. 
Zadanie 12. Współpraca z KPCEN we Włocławku w obszarze realizowanych zadań. 
Zadanie 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez KPCEN we Włocławku  niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektu. 
 
 
2. WYMAGANIA 
2.1. Uprawnienia, kompetencje i umiejętności: 

- wykształcenie wyższe pedagogiczne lub spełnienie kryteriów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1264); 

- doświadczenie w zakresie organizacji i koordynacji zajęć dla uczniów, w tym praca w 
projektach finansowanych z EFS, 

- czynny nauczyciel z  minimum 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć 
zawodowych w obszarze inteligentnej specjalizacji: Przetwarzanie informacji, 
multimedia, programowanie, usługi ICT. 
 

2.2. Umiejętności pożądane: 
- odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, 
- umiejętność obsługi komputera, 
- umiejętność organizacji pracy własnej, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
- pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań projektowych. 

 
 

 
 
 


