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Regulamin organizacji kursów języka polskiego

dla uczniów z Ukrainy realizowanych w ramach projektu Kraków Wspólnie

Informacje ogólne

1. Fundacja Internationaler Bund Polska (zwana dalej Operatorem) we współpracy z Wydziałem
Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego
środków zadanie to jest finansowane, realizuje Projekt Kraków Wspólnie, którego jednym
z działań jest organizacja kursów języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku 6 -24
lata.

2. Celem Działania jest zorganizowanie kursów języka polskiego (dalej Kursy) dla 1000 uczniów
uciekających przed wojną w Ukrainie.

3. Zadania realizacji kursów są skierowane do publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych
w tym do szkół językowych, akademickich centrów językowych oraz do jednostek
zainteresowanych kształceniem językowym obcokrajowców, jak również do osób prywatnych
prowadzących kursy języka polskiego dla obcokrajowców (dalej Realizatorzy).

4. Czas realizacji kursów - do 30 czerwca 2023

5. Warunki organizacyjne kursów:

a) w każdej grupie szkoleniowej może być maksymalnie 15 osób, minimalna ilość
uczestników, od której może być uruchomiony kurs to 10 osób,

b) zwolnione miejsce na kursie może zająć kolejny uczestnik z listy rezerwowej,

c) każda grupa realizuje 120 godzin dydaktycznych kursu językowego (godzina
dydaktyczna to 45 minut),

d) kursy będą miały charakter kursów intensywnych: ogólnych i  specjalistycznych - będą
to  np. kursy przygotowujące na konkretne kierunki studiów, do egzaminów
certyfikowanych, potwierdzających kompetencje językowe, kursy dla konkretnych grup
zawodowych, kursy dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowane do
specjalnych potrzeb edukacyjnych itp. Kursy specjalistyczne stanowią 50 % oferty
złożonej przez Realizatora.

e) uczestnicy otrzymują od Realizatora materiały dydaktyczne do pracy zdalnej lub/i
stacjonarnej,

f) po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończonym kursie
językowym,

g) kursy będą prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i on-line lub w formule hybrydowej

h) Fundacja zastrzega sobie prawo realizacji wybranych propozycji. Wybór zostanie
dokonany na podstawie rankingu ofert, w oparciu o cenę i kryterium dodatkowo
punktowane, po spełnieniu warunku dostępowego udziału w postępowaniu.

i) Fundacja zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, wprowadzenia w niej
zmian (po zaakceptowaniu ich przez obie strony) oraz do kontaktu z wybranymi
Realizatorami, przy czym oferty, których cena będzie przekraczać możliwości
finansowe Fundacji, nie będą rozpatrywane.
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6. Dla uczestników kurs jest bezpłatny.

7. Rekrutacja na kursy odbędzie się bezpośrednio u Realizatorów (uczelnie, szkoły językowe,
lektorzy itd.), którzy zostaną wyłonieni w wyniku konkursu ofert. Wszelkie Informacje
organizacyjne o kursach języka polskiego dla uczestników będą dostępne na stronie
http://www.ib-polska.pl/unicef/. Informacje o kursach będą stale aktualizowane.

Realizatorzy

1. Propozycje realizacji kursów należy złożyć przez formularz dostępny na stronie:

https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-uczniow-i-uczennic/

2. Termin przesyłania ofert mija 3 lutego 2023 roku.

3. O możliwości realizacji kursów Operator będzie informować Realizatorów drogą mailową
do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu rekrutacji.

4. Operator zastrzega sobie prawo wydłużenia obu terminów, o czym poinformuje pisemnie.

5. Kryteria wyboru Realizatorów są podawane w Formularzu rekrutacyjnym dla Realizatorów

oraz na stronie Operatora www.ib-polska.pl/unicef/ :

kryteria dostępowe: doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu co najmniej 3 kursów
języka polskiego, jako obcego, dla dzieci i młodzieży, zrealizowanych w wymiarze minimum 60
godzin każdy, w ciągu ostatnich 2 lat (z podaniem liczby godzin, ilości przeszkolonych osób
i daty realizacji kursów)
kryteria dodatkowo punktowane: doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu kursów
specjalistycznego języka polskiego jako obcego (np. kursy przygotowujące na konkretne
kierunki studiów, do egzaminów  certyfikowanych, potwierdzających kompetencje językowe,
kursy dla konkretnych grup zawodowych, kursy dla osób z niepełnosprawnościami oraz
dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych itp.), zrealizowane w okresie ostatnich 2 lat,
w minimalnym wymiarze 60 godzin dla każdej wykazanej grupy. Punktacja: każdy wykazany
kurs to:  5 punktów za szkolenie indywidualne; 10 punktów - szkolenia grupowe (2-9 osób),  20
punktów szkolenia grupowe (10-15 osób). Maksymalnie można wykazać 5 dodatkowych
kursów (max 100 pkt.)

5. Realizator odpowiada za rekrutację uczestników (istnieje możliwość wsparcia przez
Operatora).

6. Warunki realizacji kursów:

a) Realizator odpowiada za promocję i rekrutację uczestników na prowadzone przez siebie
zajęcia.

b) Realizator podpisuje umowę z uczestnikami kursów lub ich rodzicami/ opiekunami, do
której załącznikiem będzie Regulamin dla uczestników kursu

c) Realizator pozyskuje we własnym zakresie i przechowuje do wglądu zgody uczestników
na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznianie wizerunku do celów
projektowych: do reklamy, promocji i raportowania w projekcie.

d) Realizator zapewnia salę na potrzeby realizacji kursów;

http://www.ib-polska.pl/unicef/
https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-uczniow-i-uczennic/
http://www.ib-polska.pl/unicef/
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e) w przypadku kursów on-line Realizator udostępnia uczestnikom platformę komunikacyjną,
platformę edukacyjną oraz/ lub aplikacje do nauki języka polskiego;

f) Realizator prowadzi dokumentację z realizacji kursów oraz promocję działań
projektowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o współpracy przy realizacji
Działania Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w wieku 6 - 24 lata w ramach
Projektu Kraków Wspólnie.
Przekazanie kompletu dokumentacji miesięcznej jest warunkiem koniecznym
do rozliczenia merytorycznego i finansowego zrealizowanych zajęć.
Jednocześnie Realizator upoważnia Operatora do korzystania ze stworzonych przez siebie
raportów na potrzeby promocji, monitoringu i ewaluacji Projektu Kraków Wspólnie - Kursy
języka polskiego dla uczniów z Ukrainy;

g) Realizatorzy zobowiązują się do promowania kursów w języku polskim, ukraińskim i
angielskim, do umieszczania materiałów promocyjnych przygotowanych przez Operatora
oraz do informowania o kursach  w mediach społecznościowych, poprzez inne kanały
komunikacyjne i/lub  na swoich stronach www. Realizator zobowiązuje się w komunikacji
umieszczać logo: Internationaler Bund Polska, UNICEF, a także logo miasta Krakowa.
Realizator zobowiązuje się do reklamy i promocji działania projektowego, jakim jest
organizacja ww. kursów, zgodnie z  wytycznymi Operatora.

h) Realizator jest zobowiązany do oznakowania pomieszczeń, w których są realizowane
zajęcia przez umieszczenie w widocznym miejscu pełnej nazwy projektu wraz
z logotypami, a w przypadku zajęć on-line - do umieszczenia na początku zajęć slajdu
informacyjnego, przesłanego przez Operatora.

i) Realizator wyznacza osobę do kontaktu z Operatorem w sprawach związanych z realizacją
kursów.

j) Realizator zobowiązuje się do przestrzegania polityk Fundacji zamieszczonych na stronie
Fundacji www.ib-polska.pl/unicef/ i oświadcza, że zapoznał się z poniższymi
dokumentami składając Formularz rekrutacyjny:

- Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (RODO) - która zawiera Klauzulę
Informacyjną RODO i informację o zgodzie na wykorzystanie wizerunku,

- Polityka przeciwdziałania wykorzystaniu oraz niegodziwemu traktowaniu w celach
seksualnych Beneficjentów (PSEA). W związku z wdrażaniem standardów tej polityki przez
Operatora - Realizator zobowiązuje się do przeszkolenia w tym zakresie swoich pracowników
(korzystając z pomocy Operatora).

7. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącego monitorowania jakości realizowanych kursów,
przez udział osób delegowanych przez siebie w wybranych kursach stacjonarnych i on-line.
Realizator zobowiązuje się do informowania Operatora o czasie i miejscu realizacji kursów
przez przesłanie do niego harmonogramu kursów oraz linków do platform komunikacyjnych
(jeśli dotyczy), na których będą się odbywać kursy.

8. Operator podpisze z Realizatorami umowy o współpracy, które będą zawierały informacje
o wymogach koniecznych do realizacji kursów; o sposobach dokumentowania działań,
o wysokości otrzymanej kwoty, o wytycznych promocyjnych oraz o sposobie płatności i innych
ustaleniach między stronami.

9. Środki finansowe mogą być wydatkowane do końca czerwca 2023 (dokonana płatność).

http://www.ib-polska.pl/unicef/
https://ib-polska.pl/wp-content/uploads/2020/02/Polityka-Prywatno%C5%9Bci-i-Ochrony-Danych-Osobowych-RODO.pdf
https://docs.google.com/document/d/1IB9analwzVUvsts1JDmQzRNp9S1HCLVWikEnJ0dMF60/edit#heading=h.h8got2vgvcst
https://docs.google.com/document/d/1IB9analwzVUvsts1JDmQzRNp9S1HCLVWikEnJ0dMF60/edit#heading=h.h8got2vgvcst
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10. Zapłata za faktury/ rachunki do umowy  jest realizowana w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty dostarczenia faktury/rachunku do umowy wraz z kompletną miesięczną
dokumentacją ze zrealizowanych zajęć.

Kontakt

1. Osobą odpowiedzialną za Projekt z ramienia OPeratora jest Izabela Mias – Dudek
(e-mail: kursy.krakowwspolnie@gmail.com, tel.: 509 365 425)

2. Więcej informacji na stronie www.ib-polska.pl/unicef/

http://www.ib-polska.pl/unicef/

