
Lekcja:Enter.  

Świat nowej edukacji 

 
JAK APLIKOWAĆ O GRANT? 

 



Chcesz podnieść kompetencje cyfrowe 

nauczycieli w swoim regionie? 
 Celem projektu Lekcja:Enter jest 

podniesienie kompetencji cyfrowych 

nauczycieli ze szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych poprzez 

realizację szkoleń w ramach  100 – 120  

projektów grantowych realizowanych 

w całej Polsce.  

Projekt obejmie 75 tysięcy nauczycieli. 
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Sprawdź czy możesz zostać wnioskodawcą: 
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 Placówki Doskonalenia Nauczycieli  

samodzielnie lub w partnerstwie z: 

 Organizacjami Pozarządowymi 

 Jednostkami Samorządu Terytorialnego  

 Szkołami wyższymi prowadzącymi kwalifikacyjne 

studia dla nauczycieli 

 

 



 

 

! Nie jest wymagany wkład własny 

! Granty rozliczane są merytorycznie  
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Budżet: 

Kategorie wydatków kwalifikowanych: 

 wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych 

 organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli 

 zakup sprzętu – maksymalnie 5% kwoty grantu 

 działania informacyjno – promocyjne i rekrutacja nauczycieli – maksymalnie 10% 

kwoty grantu 

 zarządzanie i koszty administracyjne – maksymalnie 20% kwoty grantu 
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Założenia projektu grantowego: 
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Grantobiorca – 
projekt grantowy 

Trenerzy 
regionalni i 

lokalni 

Rekrutacja szkół 

Szkolenia 
nauczycieli 



Nabór nauczycieli: 

 Co najmniej 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry 

zarządzającej – szkoły  < 10 nauczycieli 

 Co najmniej 4 nauczycieli, w tym członek kadry 

zarządzającej – szkoły od 10 do 20 nauczycieli 

 Co najmniej 5 nauczycieli, w tym członek kadry 

zarządzającej – szkoły  > 20  
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Ścieżka edukacyjna nauczyciela: 

 40-godzinny cykl szkoleniowy 

 Opracowanie minimum 2 scenariuszy zajęć z 

wykorzystania TIK przy wsparciu trenera lokalnego 

 Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych  z 

uczniami 

 Wypełnienie końcowej ankiety ewaluacyjnej 

 

21.08.2019 Lekcja: Enter 8 



Konkursy grantowe: 
 
 

 Pierwszy  konkurs: do 2 do 23 września 2019  - 

przyznanie około 35 grantów 

 Kolejne konkursy w latach: 2020, 2021 

 Możliwość udziału we wszystkich 3 konkursach 

(maksymalnie 5 wniosków w 1 turze) 
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Projekt grantowy – założenia: 

 

 Wartość - 300-450 tyś. złotych 

 Okres trwania - od 6 do 18 miesięcy 

 Cykl szkoleń dla jednego nauczyciela  - 1 semestr 

 Pierwsze szkolenia dla nauczycieli należy zaplanować 

na 2 semestr 2019/2020 

 Liczba nauczycieli do przeszkolenia 566-850 nauczycieli 
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Zapoznaj się z zasadami konkursu: 
 
1. Regulamin Konkursu Grantowego 

2. Karta oceny  

3. Poradnik grantowy 

4. Wzór wniosku i  budżetu 

5. Instrukcja wypełniania wniosku 

 

Dokumenty dostępne: www.lekcjaenter.pl  
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http://www.lekcjaenter.pl/


Aplikuj o grant: 

 

 Na stronie www.lekcjaenter.pl,  

kliknij Aplikuję  

          wypełnij formularz wniosku online 
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Wypełnij wniosek: 

 

 

  Praca na wersji roboczej 

  Wniosek wysyłasz, kiedy uznasz go za gotowy 

 

 

 

 

 

- 
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Przebieg oceny wniosku? 
 

I. Ocena formalna 

II. Ocena merytoryczna  

 

 kryteria obligatoryjne 

 kryteria punktowane i premiowane 
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Harmonogram naboru: 

2 - 23 września – Nabór wniosków 

Do 8 listopada  - Ocena formalna i merytoryczna 

Do 28 listopada  - Podpisywanie umów 

29 listopada – 1 grudnia - Szkolenie trenerów 
regionalnych  
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Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami przez adres: 

 

kontakt@lekcjaenter.pl 

 

Możesz też sprawdzić na stronie www.lekcjaenter.pl zakładkę 
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 
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Dziękuję 
 
 

kontakt@lekcjaenter.pl  

mailto:kontakt@lekcjaenter.pl

