
Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektu konkursowego pn. „Wsparcie tworzenia 
sieci szkół ćwiczeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10, stanowiącego podstawę do 

oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektów weryfikowanych przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN) 
 

1 
 

L.p. Towar/ usługa 
Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

1 
Koordynator działań w szkole 
pełniącej rolę szkoły ćwiczeń 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie; 

 doświadczenie zawodowe w szkole min. 2 lata  
w zakresie koordynowania zespołów przedmiotowych lub 
problemowych nauczycieli  i/lub zespołów 
samokształceniowych. 

112,50 zł 
Kosz brutto za godzinę 

pracy 

2 
Trener przeprowadzający 
zajęcia warsztatowe  

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie; 

 zaświadczenia / inne dokumenty potwierdzające 
przygotowanie do realizacji szkoleń dla nauczycieli; 

 doświadczenie zawodowe umożliwiające realizację szkoleń: 
minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń dla 
nauczycieli w ciągu ostatnich 6 lat  

158,25 zł 
Kosz brutto za godzinę 

pracy 

3 
Moderator sieci współpracy 
dla kadry pedagogicznej szkół 
ćwiczeń 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie;   

 doświadczenie zawodowe umożliwiające moderowanie sieci 
dla kadry szkół ćwiczeń: minimum 200 godzin 
przeprowadzonych szkoleń/moderowania sieci współpracy i 
samokształcenia dla nauczycieli  

136,41 zł 

Kosz brutto za godzinę 
pracy. Koszt obejmuje 
prowadzenie sieci na 

platformie 
doskonaleniewsieci.pl 

oraz spotkania 
stacjonarne uczestników 

sieci.  
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L.p. Towar/ usługa 
Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

4 
Opracowanie 
graficzne materiałów 
szkoleniowych/operator DTP 

Wymagania: 

 bardzo dobra znajomość pakietu Adobe a w szczególności: 
InDesign, Photoshop, Ilustrator; 

 znajomość zagadnień związanych z projektowaniem 
graficznym; 

 znajomość aktualnych trendów w projektowaniu 
graficznym; 

 znajomość zagadnień związanych z typografią, składem 
publikacji i DTP; 

 znajomość podstaw fotografii cyfrowej. 

128,36 zł 
Kosz brutto za godzinę 

pracy 

5 

 
 
 
 
 
Autor opracowań wzorcowych 
materiałów szkoleniowych 

 wykształcenie wyższe; 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku 
nauczyciela i/lub doświadczenie  
w prowadzeniu wsparcia metodycznego dla nauczycieli;  

 doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów 
dydaktycznych, tj. minimum 3 artykułów/  scenariuszy 
zajęć/publikacji; 

 Tematyka: 

 innowacyjne rozwiązania organizacyjno-dydaktyczne dla 
nauczycieli/studentów studiów pedagogicznych dotyczące 
wspierania nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych na lekcjach/zajęciach/działaniach edukacyjnych  

 
  

143,14 zł 
Kosz brutto za godzinę 

pracy 

6 
Opracowanie recenzji 
merytorycznej wzorcowych 
materiałów szkoleniowych 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 
określonego obszaru przedmiotowego: matematyka, języki 
obce, informatyka, przedmioty przyrodnicze oraz 

95,14 zł 
Koszt opracowania 1 

strona recenzowanego 
tekstu 



  

 

 

3 
 

L.p. Towar/ usługa 
Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela danego 
przedmiotu;  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe  
w pracy jako doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 
ds. matematyki w placówce doskonalenia nauczycieli lub 
nauczyciel akademicki szkoły wyższej prowadzący zajęcia w 
obszarze matematyki z doświadczeniem w prowadzeniu 
studenckich praktyk zawodowych;  

  co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 
przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub 
szkole ponadgimnazjalnej. 

7 
Dostosowania materiałów 
szkoleniowych do formy e-
learningowej  

Wymagania: 

 doświadczenie w realizacji min. 5 kursów 
zaimplementowanych na platformę Moodle w okresie 
ostatnich 3 lat 
 

120,65 zł 
 

Kosz brutto za godzinę 
pracy 

8 
Opracowanie scenariusza 
lekcji pokazowej 

Wymagania: 

 posiadają wykształcenie wyższe; 

  posiadają doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 lekcji 
pokazowych/zajęć otwartych; 

 są nauczycielami jednego z czterech obszarów 
przedmiotowych: informatyka, matematyka, przedmioty 
przyrodnicze i języki obce i/lub nauczycielami 
bibliotekarzami, i/lub dyrektorami szkół i/lub pracownikami 
instytucji wpierających pracę szkoły: poradnie 
psychologiczno--pedagogiczne,  biblioteki pedagogiczne, 
placówki doskonalenia nauczycieli, i/lub szkół wyższych; 

92,27 zł 
Koszt 1 strony scenariusza 

brutto 
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L.p. Towar/ usługa 
Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

 deklarują poprowadzenie lub współprowadzenie 
lekcji/wydarzenia edukacyjnego na podstawie 
przygotowanego scenariusza, nagranie tej lekcji/wydarzenia 
edukacyjnego oraz wykorzystanie jej/go w przygotowaniu 
materiałów szkoleniowych dla nauczycieli; nagrania będą 
realizowane w szkołach biorących udział w projekcie. 
 

9 
Opracowanie analiz, 
komentarzy, omówień  
do lekcji pokazowych 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze 

określonego obszaru przedmiotowego: matematyka, języki 

obce, informatyka, przedmioty przyrodnicze oraz 

kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela danego 

przedmiotu;  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe  

w pracy jako doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 

wskazanego przedmiotu w placówce doskonalenia 

nauczycieli lub nauczyciel akademicki szkoły wyższej 

prowadzący zajęcia w obszarze wskazanego przedmiotu z 

doświadczeniem w prowadzeniu studenckich praktyk 

zawodowych;  

 co najmniej 5-letni staż pracy jako nauczyciel wskazanego 

przedmiotu w szkole podstawowej i/lub gimnazjum, i/lub 

szkole ponadgimnazjalnej. 

87,09 zł 
Koszt 1 strony 
opracowania 
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L.p. Towar/ usługa 
Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 
Maksymalna cena 
rynkowa (brutto) 

Dodatkowe zalecenia 

10 Nauczyciel szkoły ćwiczeń  

Zadania: 
Realizacja zadań wynikających z modelu szkoły ćwiczeń 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie; 

 minimum 4 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela; 

 autorstwo/współautorstwo innowacji pedagogicznych, 
programów nauczania – min. 2 programy nauczania i/lub 
innowacje pedagogiczne 

 doświadczenie zawodowe w prowadzenia lekcji otwartych 
dla nauczycieli lub studentów  min. 4 lekcje otwarte 

 

Zgodnie z ustawą Prawo 
oświatowe z dnia 14 
grudnia 2016 r. oraz  

Kartą Nauczyciela z dnia 
26 maja 2017 r. 

 

 


