ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – INFORMACJA (czerwiec 2019)
Projekt „Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”
realizowany w ramach Priorytetu 8 „nowoczesna edukacja”, RPO – Lubuskie 2020

dla szkół realizujących projektowe zajęcia wyrównawcze – w roku szkolnym 2019/2020
1) Organizacja zajęć:
a) w roku szkolnym 2019/20 zajęcia będą organizowane (w szkołach) – w takiej ilości grup ośmioosobowych, jaka
zostanie przydzielona przez Prezydium projektu (zestawienie prześlemy mailem – w lipcu),
b) zajęcia powinny rozpocząć się od września 2019 i być realizowane w wymiarze 2 godzin/miesiąc na grupę (istnieje
możliwość kumulowania zajęć – do 4 godz./m-c decyzją szkoły - i powyżej 4 godz./m-c, po uzgodnieniu z PTE),
c) zakres zajęć: matematyka oraz nauki przyrodnicze (przyroda/biologia, chemia, geografia, fizyka) – o wyborze
przedmiotu zajęć dla danej grupy decyduje szkoła,
d) zajęcia ukierunkowane będą na wyrównanie dysproporcji w zakresie wiedzy uczniów z ww. przedmiotów
i prowadzone zgodnie z programem standardowym dla zajęć wyrównawczych (z matematyki i przedmiotów
przyrodniczych) i wymaganiami podstawy programowej,
e) w zajęciach wezmą udział uczniowie danej szkoły, z tym że w przypadku szkoły podstawowej – uczniowie klas od
czwartej wzwyż (uczeń może brać udział w zajęciach tylko jednej grupy),
f) skład ośmioosobowych grup uczniowskich jest stały, za wyjątkiem sytuacji, gdy dany uczeń nie może trwale brać
udziału w zajęciach – wówczas na jego miejsce można przyjąć innego ucznia,
g) zajęcia poprowadzą nauczyciele z danej szkoły – w ramach godzin ponadwymiarowych,
h) nauczyciele wynagradzani będą przez szkołę, według stawek jak za godziny ponadwymiarowe (w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w szkole na umowę-zlecenie stawka zostanie uzgodniona przez szkołę i PTE).
2) Dokumentacja
a) podstawowym dokumentem są dzienniki zajęć wyrównawczych, w które wyposażymy szkoły (do końca wakacji),
b) dzienniki są przewidziane na kolejny rok szkolny - i służą przede wszystkim zapisywaniu obecności uczniów
(obecność na zajęciach jest obowiązkowa), godzin zajęć wyrównawczych oraz ich tematyki,
c) po zakończeniu roku szkolnego wypełnione dzienniki szkoły przekazują do PTE (gdzie są archiwizowane),
d) Instytucja Zarządzająca (UMWL) wymaga poza dziennikami trzech rodzajów dokumentów:
1) kart czasu pracy (prowadzonych przez nauczycieli i przekazywanych do PTE:
 w kopii (jako załączników do noty księgowej – wypełnionych za okres objęty notą),
 w oryginale (razem z dziennikami, na koniec roku szkolnego),
2) rozszerzeń zakresu obowiązków (wystawianych jednorazowo dla nauczyciela – na cały projekt),
3) oświadczeń nauczycieli, dotyczących danych osobowych,
wzory tych dokumentów są do pobrania ze strony projektowej www.projektsn.pl,
e) nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze są wpisywani do bazy personelu sl2014.gov.pl – stąd konieczność
podawania danych osobowych przez tych nauczycieli, którzy poprowadzą zajęcia po raz pierwszy.
3) Rozliczenia z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
a) szkoły będą obciążały PTE notami księgowymi - za wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia
wyrównawcze (noty z załącznikami prosimy przekazywać pocztą lub osobiście - do PTE),
b) nota wystawiana jest raz w semestrze (lub częściej) i określa liczbę godzin zajęć oraz okres za jaki jest wystawiona
(np. „za 12 godzin zajęć wyrównawczych – zrealizowanych w miesiącach wrzesień-listopad”),
c) załącznikami do noty są:
- kopie dokumentów poświadczających poniesienie kosztu wynagrodzeń (lista płac, przelew wynagrodzenia,
przelew ZUS oraz przelew PIT-4),
- kopie kart czasu pracy nauczycieli, prowadzących zajęcia w tym okresie (z wpisami obejmującymi ten okres),
- rozszerzenie zakresu obowiązków (jednorazowo - dla nauczyciela, którego „rozszerzenia” dotąd nie mamy),
- oświadczenia nauczycieli dot. danych osobowych (również jednorazowo - dla każdego nauczyciela)
d) warunkiem bieżącej refundacji jest otrzymanie przez PTE dofinansowania z Instytucji Zarządzającej (UMWL).
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