Regulamin dokumentacji wkładu własnego
Projekt nr RPWP.08.01.03-30-0001/16-00 pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.3
obowiązujący od 01.09.2020 roku
I. Informacje dotyczące wkładu własnego wykazywanego w ramach Zadania 1. Doskonalenie
zawodowe nauczycieli.
1. Wkład własny w ramach Zadania 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmuje
wynagrodzenie nauczycieli za okres/czas uczestnictwa w dedykowanych dla nich szkoleniach.
2. Wkład własny w Zadaniu 1. dokumentowany będzie w okresach rozliczeniowych
w wymiarze jednego miesiąca kalendarzowego, przy wykorzystaniu formularza Załącznik 1.
Oświadczenie dyrektora Szkoły o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzenia
nauczycieli za okres/czas uczestnictwa w szkoleniach oraz formularza Załącznik. 1a. Wykaz
dokumentów stanowiących podstawę kalkulacji wkładu własnego w postaci
wynagrodzenia nauczycieli, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
W Załączniku 1a. należy wykazać dane ujęte w listach płac, będące podstawą wyliczenia we
wskazanym okresie rozliczeniowym wydatków kwalifikowalnych stanowiących
wynagrodzenie nauczycieli za okres/czas uczestnictwa w szkoleniach (numery dokumentów
wraz z datami oraz kwotami umożliwiającymi ich identyfikację na potrzeby monitoringu lub
kontroli).
3. W Załączniku 1a. nie należy wykazywać danych osobowych.
4. Wkład własny w Zadaniu 1. obliczany będzie w oparciu o następujące założenia:
4.1. Przyjęto, że przy zatrudnieniu nauczyciela na pełny etat, wymiar jego czasu pracy wynosi
40 godzin tygodniowo, na który składają się godziny pracy dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej, czas pracy poświęcony na czynności związane z przygotowaniem do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym oraz czas pracy poświęcony na inne
czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. Przyjęto również, w oparciu
o zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy, że średnia ilość tygodni w miesiącu wynosi 4,16. Całkowity
miesięczny wymiar czasu pracy nauczyciela w zaokrągleniu do pełnych godzin wynosi 166
godzin.
4.2. Wynagrodzenie nauczyciela za dany okres rozliczeniowy w wysokości wynikającej
ze wszystkich obciążeń po stronie pracownika i pracodawcy z wyłączeniem obciążeń

finansowanych przez pracodawców zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, świadczeń realizowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz nagród jubileuszowych, dzieli się przez całkowity wymiar czasu pracy
nauczyciela wynoszący 166 godzin, a następnie mnoży się przez liczbę godzin udziału w
szkoleniach danego nauczyciela w ramach Projektu w rozliczanym okresie.
5. W ramach wkładu własnego gromadzonego w Zadaniu 1. Doskonalenie zawodowe
nauczycieli wyodrębniono sposób rozliczania wkładu własnego w formule szkoleń
kaskadowych, do rozliczania których mają zastosowanie Załącznik 1. i Załącznik 1a,
z uwzględnieniem szczegółowych informacji przesłanych w korespondencji mailowej.
II. Informacje dotyczące wkładu własnego wykazywanego w ramach Zadania 3. Zajęcia
dodatkowe dla uczniów.
1. Wkład własny w ramach Zadania 3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów obejmuje wynajem
sal szkolnych, w których prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami.
2. Wkład własny dla III edycji projektu w Zadaniu 3. dokumentowany będzie w okresie
rozliczeniowym od 01.11.2020 r. do 30.04.2021 r. /podprojekt Ligii Przedmiotowe oraz od
01.11.2020 r. do 31.05.2021 r. /podprojekt Klasy Akademickie, Akademia Kształcenia
Wyprzedzającego, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty,
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Informatyczna przy wykorzystaniu formularza Załącznik 2.
Oświadczenie dyrektora Szkoły o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynajmu sal
szkolnych, w których prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Do kalkulacji kosztów wykorzystania sal na potrzeby realizacji Projektu należy zastosować
przejrzystą metodologię wyliczenia kwoty kwalifikowalnej stanowiącej wkład własny.
4. Szkoła zobowiązana jest przekazać wraz z wypełnionym formularzem Załącznik 2.
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu regulującego w Szkole zasady
lub normy postępowania w przypadku najmu sal szkolnych i obowiązującą stawkę
godzinową za wynajem tych sal (np. uchwała organu stanowiącego, zarządzenie dyrektora
szkoły, regulamin wynajmu sal szkolnych, itp.).
5. Dyrektorzy Szkół, którzy w czasie pandemii COVID-19 wyrazili zgodę na prowadzenie zajęć
online z wykorzystaniem sali lekcyjnej, proszeni są o wypełnienie oświadczenia stanowiącego
Załącznik 3. i dołączenie do rozliczenia wkładu własnego.
III. Wszystkie dokumenty dotyczące wkładu własnego w ramach Zadania 1. i 3. tworzone
są w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden z nich pozostaje w szkole, a drugi
będzie przesyłany do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Biuro Projektu „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

IV. Oświadczenia dotyczące wkładu własnego należy wypełnić za w/w okres rozliczeniowy
po zrealizowaniu wszystkich zajęć/działań. Dokumenty za dany okres rozliczeniowy Szkoła
jest zobowiązana przesłać w terminie wskazanym przez Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020”.

Załącznik 1. Oświadczenie dyrektora Szkoły o wniesieniu wkładu własnego w postaci
wynagrodzenia nauczycieli za okres/czas uczestnictwa w szkoleniach.

[ miejsce na pieczęć Szkoły ]
NIP:
Oświadczenie dyrektora Szkoły
_________________________________________________________
(nazwa Szkoły)
z dnia _________________________
o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących
w dedykowanych dla nich szkoleniach w ramach realizacji Zadania 1. Doskonalenie
zawodowe nauczycieli w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanym
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3.
Oświadcza się, że w ramach Projektu w realizacji Zadania 1. w miesiącu
______________________ 20_____r. uczestniczył/o _________ nauczyciel/i w szkoleniu
w łącznym wymiarze _________ godzin/y.
Kwota wkładu własnego z tytułu wynagrodzenia nauczycieli za okres/czas uczestnictwa
w dedykowanych dla nich szkoleniach za ww. miesiąc wynosi ________________zł.

__________________________
(podpis osoby sporządzającej
oświadczenie)

_____________________________
(podpis dyrektora Szkoły)

W ramach podprojektu / specjalista IT 1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Ligi Przedmiotowe/ Klasy Akademickie/ Akademia Kształcenia Wyprzedzającego/ Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolski/ Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty/ Uczniowskie Laboratoria Informatyczne /
Specjalista ds. wdrażania technologii IT w szkole)1

1

Należy wpisać nazwę podprojektu ,w ramach którego rozliczany jest wkład własny lub specjalista IT.

Załącznik. 1a. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę kalkulacji wkładu własnego
w postaci wynagrodzenia nauczycieli.
L.p.
Wyszczególnienie
1.1. Numer listy płac, z dnia, na kwotę.

Dane osoby nr: 1

2.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Numer pozycji listy płac dot. nauczyciela
uczestniczącego w dedykowanym dla niego
szkoleniu (bez danych osobowych).
Wymiar etatu zatrudnionego (rozliczanego)
nauczyciela
Wynagrodzenie brutto nauczyciela
z wyłączeniem obciążeń stanowiących koszty
niekwalifikowalne, o których mowa m.in.
w punkcie I. Regulaminu.
Stawka ubezpieczenia wypadkowego
obowiązująca w rozliczanym okresie (w %)
Podstawa wynagrodzenia podlegająca
oskładkowaniu (ZUS-FUS)
Wysokość składek obciążających pracodawcę,
wyliczona od wynagrodzenia, o którym mowa
w pozycji 6.
Wynagrodzenie brutto brutto nauczyciela z
wyłączeniem obciążeń stanowiących koszty
niekwalifikowalne, o których mowa m. in.
w punkcie I. Regulaminu (suma pozycji 4 i 7).
Stawka godzinowa dot. nauczyciela
uczestniczącego w dedykowanym dla niego
szkoleniu (wielkość wyliczona w pozycji 8
podzielona przez 166 godzin –przy
zatrudnieniu na 1/1 etat).
Ilość godzin udziału nauczyciela
uczestniczącego w dedykowanym dla niego
szkoleniu.
Wkład własny w postaci wynagrodzenia za
czas uczestnictwa w szkoleniach (iloczyn poz.9
i poz. 10).

Dane osoby nr: 2
12. Numer listy płac, z dnia, na kwotę
(dot. kolejnego nauczyciela).

13.

_________________________________
(podpis osoby sporządzającej załącznik
wraz z danymi do kontaktu)

Załącznik 2. Oświadczenie dyrektora Szkoły o wniesieniu wkładu własnego w postaci
wynajmu sal szkolnych, w których prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami.

[ miejsce na pieczęć Szkoły ]
NIP:
Oświadczenie dyrektora Szkoły

_________________________________________________________
(nazwa Szkoły)
z dnia _________________________
o wniesieniu wkładu własnego w postaci wynajmu sal szkolnych, w których prowadzone
będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach realizacji Zadania 3. Zajęcia dodatkowe dla
uczniów w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanym w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3.
Oświadcza się, że w ramach Projektu w realizacji Zadania 3. w ramach podprojektu 1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Ligi Przedmiotowe/ Klasy Akademickie/ Akademia Kształcenia Wyprzedzającego/
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski/ Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty/
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne)2
w okresie rozliczeniowym od ……………………… r. do …………………….. r. wykorzystano sale na
potrzeby zajęć pozalekcyjnych z uczniami w łącznym wymiarze _________ godzin/y
zegarowe, w tym __________ godzin/y zegarowe prowadzone online.
Kwota wkładu własnego z tytułu wynajmu sal szkolnych, w których prowadzone były zajęcia
pozalekcyjne z uczniami za ww. okres rozliczeniowy wynosi ___________________zł.

__________________________
(podpis osoby sporządzającej
oświadczenie)
2

____________________________
(podpis dyrektora Szkoły)

Należy wpisać nazwę podprojektu ,w ramach którego rozliczany jest wkład własny w postaci wynajmu sal
szkolnych.

Załącznik 3. Oświadczenie dyrektora Szkoły potwierdzające przeprowadzenie zajęć
pozalekcyjnych z uczniami w systemie online z wykorzystaniem sali lekcyjnej.

[ miejsce na pieczęć Szkoły ]
NIP:
Oświadczenie dyrektora Szkoły

_________________________________________________________
(nazwa Szkoły)
z dnia _________________________

oświadczam, że w ramach Projektu w realizacji Zadania 3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w
Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach podprojektu 1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Ligi Przedmiotowe/ Klasy Akademickie/ Akademia Kształcenia Wyprzedzającego/
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski/ Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty/
Uczniowskie Laboratoria Informatyczne)3
w okresie rozliczeniowym od 01.11.2020r. do 31.05.2021r. na potrzeby zajęć
pozalekcyjnych z uczniami prowadzonymi w formie online wykorzystano sale lekcyjne.

__________________________
(podpis osoby sporządzającej
oświadczenie)

3

____________________________
(podpis dyrektora Szkoły)

Należy wpisać nazwę podprojektu ,w ramach którego rozliczany jest wkład własny w postaci wynajmu sal
szkolnych.

