Załącznik nr 14 b do regulaminu konkursu
Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach
konkursu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 2.10
L.p.
1.

Towar/ usługa
Ekspert naukowy
projektu

Standard – warunki kwalifikowania wydatku na
etapie oceny projektów






2.

Specjalista ds.
opracowanie narzędzi
diagnostycznych

wykształcenie:
stopień
doktora,
specjalizującego się w wybranym obszarze
diagnostycznym
(obszar
poznawczy,
osobowościowy, emocjonalno-społeczny)
specjalista w zakresie opracowywania i
konstruowania narzędzi diagnostycznych
(doświadczenie zawodowe na wymienionym
stanowisku lub zakres czynności dotyczący
prowadzenia działań z zakresu psychometrii
i/lub
opracowywania/konstruowania
narzędzi diagnostycznych: minimum 2 lata);
min. 1 rok doświadczenia w badaniach
naukowych mających na celu aktualizację
wiedzy i trendów w psychologii dzieci i
młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki poradnictwa psychologicznopedagogicznego,



min. 2 lata doświadczenia w opracowaniu
narzędzi w formie tradycyjnej papierowej
lub obserwacyjnej lub wywiadu lub
obrazkowej lub innej stosującej nowatorskie
rozwiązania,



znajomość Międzynarodowych Kwalifikacji
Funkcjonowania Niepełnosprawności i
Zdrowia oraz koncepcji założenia diagnozy
funkcjonalnej.



min. 2-letnie doświadczenie badawcze
w obszarze opracowywanych narzędzi
stopień doktora nauk społecznych (zgodnie z
danym obszarem)
wykształcenie: wyższe II stopnia (psycholog,
pedagog, pedagog specjalny, pedagog
resocjalizacji, logopeda, neurologopeda,
terapeuta, socjolog, lingwista/językoznawca
– język czeczeński, ukraiński, romski –
stosowanie do danej specjalności),
posiadanie wiedzy z zakresu trendów w
psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki poradnictwa psychologicznopedagogicznego,






Maksymalna
cena rynkowa

Dodatkowe
zalecenia

203,55 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
12 177,64 zł/ 1
etat umowa o
pracę

174,91 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
10 677,64 zł/ 1
etat umowa o
pracę















posiadanie wiedzy i doświadczenia w
zakresie psychologii rozwojowej dzieci i
młodzieży,
najnowsza wiedza i doświadczenie w
zakresie psychologii rozwojowej dzieci i
młodzieży (adekwatnie do specjalności: np.
niesłyszących
i
słabosłyszących,
;
niewidomych
i
słabowidzących;
z
niepełnosprawnością
intelektualną;
z
autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i
niedostosowanych
społecznie;
pochodzących
z
innych
kultur,
wielojęzycznych, powracających z emigracji;
w obszarze innych specjalnych potrzeb
edukacyjnych.)
min 3 letnie doświadczenie zawodowe w
systemie edukacji i/lub z dziećmi i młodzieżą
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we
wskazanym obszarze (przedszkole, szkoła,
ośrodek,
placówka,
poradnia
psychologiczno-pedagogiczna,
placówka
doskonalenia nauczycieli),
min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu
rozpoznania
potrzeb,
umiejętności,
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz
planowania
dla
nich
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, także z
wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
i/lub
w
opracowywaniu
narzędzi/kwestionariuszy/ankiet
i
materiałów do prowadzenia procesu
postdiagnostycznego,
znajomość
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego, w tym podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
uczniów
z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w szkołach podstawowych oraz
szkołach specjalnych przysposabiających do
pracy,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć
grupowych i/lub indywidualnych z dziećmi
i młodzieżą i/lub pracy z dorosłymi w
obszarze
pomocy
psychologicznopedagogicznej,
-doświadczenie
w
pracy
i
lub
opracowywaniu materiałów do pracy z







3.

Statystyk/ Spec. ds.
Psychometrii














dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi;
w
tym
prowadzenie zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej
pracy z dziećmi i młodzieżą i/lub osobami
dorosłymi (np. praca z grupą, prowadzenie
zajęć indywidualnych),
doświadczenie w prowadzeniu zajęć
adekwatnych do zróżnicowanych potrzeb
i możliwości psychofizycznych dzieci i
młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
i/lub
przygotowywaniu
materiałów merytorycznych do pracy z
dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
doświadczenie w zakresie współpracy z
ekspertami/specjalistami
w
obszarze
oświaty,
znajomość Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania Niepełnosprawności i
Zdrowia (ICF).

znajomość pracy za pomocą pakietów
statystycznych (np. Mplus, SPSS, Stastistica,
R, i inne)
wykształcenie: wyższe (psycholog, pedagog,
psychometra, statystyk).
ukończone studia, posiadane certyfikaty,
zaświadczenia, szkolenia, kursy lub inne
formy przygotowujące do prowadzenia prac
analitycznych związanych z weryfikacją
psychometryczną i diagnostyczną narzędzi
diagnostycznych,
min. 2 lata doświadczenia w ciągu ostatnich
5 lat w prowadzeniu działań diagnostycznych
i postdiagnostycznych,
wiedza w zakresie tematyki związanej z
poradnictwem
psychologicznopedagogicznym,
doświadczenie w zakresie współpracy z
ekspertami/specjalistami
w
obszarze
oświaty,
znajomość prawa oświatowego, w tym
przede wszystkim z zakresu poradnictwa i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
tym
funkcjonowania
poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

172,64 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
12 041,27 zł/ 1
etat umowa o
pracę

4.

Koordynator badań
terenowych
odpowiedzialny za
monitorowanie
działań pilotażowych i
standaryzacyjnych







5.

Specjalista ds.
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi









wykształcenie wyższe,
doświadczenie w prowadzeniu badań
edukacyjnych, koordynowaniu działań
oświatowych (np. seminaria, szkolenia,
prace badawcze),
doświadczenie we współpracy z jednostkami
systemu oświaty,
doświadczenie w obsłudze programu Excel,
umiejętność pracy z danymi oraz
doświadczenie w ich agregowaniu.

wykształcenie:
wyższe
magisterskie:
psycholog, logopeda, pedagog specjalny (w
tym m.in.: tyflopedagog, surdopedagog,
etc.)
wiedza z zakresu trendów w psychologii
rozwojowej dzieci i młodzieży, pedagogiki ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki
poradnictwa
psychologicznopedagogicznego.
najnowsza wiedza i doświadczenie w
zakresie psychologii rozwojowej dzieci i
młodzieży (adekwatnie do specjalności:.
niesłyszących
i
słabosłyszących,
;
niewidomych
i
słabowidzących;
z
niepełnosprawnością
intelektualną;
z
autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i
niedostosowanych
społecznie;
pochodzących
z
innych
kultur,
wielojęzycznych, powracających z emigracji;
w obszarze innych specjalnych potrzeb
edukacyjnych.))
min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w
oświacie i/lub z dziećmi i młodzieżą ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
obszarze (przedszkole, szkoła, ośrodek,
placówka,
poradnia
psychologicznopedagogiczna, placówka doskonalenia
nauczycieli)

117,18 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
8 950,36 zł/ 1
etat umowa o
pracę

130,36 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
9 086,73 zł/ 1
etat umowa o
pracę











6.

Grafik/ Projektant




min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu
rozpoznania
potrzeb,
umiejętności,
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz
planowania
dla
nich
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, także z
wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
i/lub
w
opracowywaniu
narzędzi/kwestionariuszy/ankiet
i
materiałów do prowadzenia procesu
postdiagnostycznego,
znajomość
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego, w tym podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
uczniów
z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w szkołach podstawowych oraz
szkołach specjalnych przysposabiających do
pracy,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć
grupowych i/lub indywidualnych z dziećmi
i młodzieżą i/lub pracy z dorosłymi w
obszarze
pomocy
psychologicznopedagogicznej,
doświadczenie w pracy i opracowywaniu
materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w
tym prowadzenie zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i
młodzieży i/lub osobami dorosłymi (np.
praca z grupą, prowadzenie zajęć
indywidualnych),
doświadczenie w zakresie współpracy z
ekspertami/specjalistami
w
obszarze
oświaty.

wykształcenie: wyższe lub średnie
min. 1 rok doświadczenia zawodowego na
wymienionym stanowisku lub w zakresie
czynności dot. opracowania graficznego
materiałów np. publikacji, artykułów itp.

122,60 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
7 344,20 zł/ 1
etat umowa o
pracę

7.

Redaktor tekstu




8.

Korektor tekstu




9.

Specjalista ds.
materiałów
postdianostycznych











wykształcenie: wyższe, kierunkowe: filologia
polska, literaturoznawstwo,
min. 1 rok doświadczenia w pracy w
wydawnictwie lub przy redakcji tekstów na
potrzeby publikacji edukacyjnych,

93,30 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
6 740,20 zł/ 1
etat umowa o
pracę

wykształcenie: wyższe, kierunkowe: filologia
polska, literaturoznawstwo,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego na
wymienionym stanowisku lub w zakresie
czynności,

81,60 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
6 436,50 zł/ 1
etat umowa o
pracę

wykształcenie: wyższe II stopnia (psycholog,
pedagog, pedagog specjalny, pedagog
resocjalizacji, logopeda, neurologopeda,
fizjoterapeuta, terapeuta),
min. 5 lat doświadczenia zawodowego w
przedszkolu, szkole lub placówce systemu
oświaty, w tym poradni psychologicznopedagogicznej,
najnowsza wiedza z zakresu trendów w
psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki poradnictwa psychologicznopedagogicznego,
najnowsza wiedza i doświadczenie w
zakresie psychologii rozwojowej dzieci i
młodzieży (adekwatnie do specjalności:
niesłyszących
i
słabosłyszących;
niewidomych
i
słabowidzących;
z
niepełnosprawnością
intelektualną;
z
autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i
niedostosowanych
społecznie;
pochodzących
z
innych
kultur,
wielojęzycznych, powracających z emigracji;
w obszarze innych specjalnych potrzeb
edukacyjnych.)
min. 5 lat doświadczenia zawodowego w
systemie edukacji i/lub z dziećmi i młodzieżą
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
(przedszkole, szkoła, ośrodek, placówka,

132,18 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
9 223,09 zł/ 1
etat umowa o
pracę










10.

Informatyk








poradnia
psychologiczno-pedagogiczna,
placówka doskonalenia nauczycieli,
min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu
rozpoznania
potrzeb,
umiejętności,
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz
planowania
dla
nich
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, także z
wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych
i/lub
w
opracowywaniu
narzędzi/kwestionariuszy/ankiet
i
materiałów do prowadzenia procesu
postdiagnostycznego,
znajomość
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego, w tym podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla
uczniów
z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w szkołach podstawowych oraz
szkołach specjalnych przysposabiających do
pracy,
doświadczenie: w prowadzeniu zajęć
grupowych i/lub indywidualnych z dziećmi
i młodzieżą i/lub pracy z dorosłymi w
obszarze
pomocy
psychologicznopedagogicznej;
w
przygotowywaniu
materiałów merytorycznych do pracy z
dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi; w prowadzeniu
zajęć adekwatnych do zróżnicowanych
potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
i/lub
przygotowywaniu
materiałów merytorycznych do pracy z
dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
doświadczenie w zakresie współpracy z
ekspertami/specjalistami
w
obszarze
oświaty

znajomość PHP 3.6, PHP 7,
umiejętność tworzenia aplikacji webowych,
znajomość
podstawowych
zagadnień
aplikacji internetowych,
znajomość środowiska Linux,
znajomość realizacyjnych baz danych,
znajomość HTML, CSS i JavaScript, MySQL,
POSTRGRES, BOCTSRAP,

149,40 zł/ 1
W przypadku
godz. umowa
umowy o pracę
cywilnoprawna koszt "brutto
brutto"
11 406,90 zł/ 1
etat umowa o
pracę



umiejętność opracowywania instrukcji,
oprogramowania oraz programowania
nowych rozwiązań informatycznych na
potrzeby związane z opracowaniem aplikacji
elektronicznych do zestawów narzędzi
diagnostycznych.

