Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”
Projekt pt. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i
Resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej
problemów w polskiej szkole„
Realizator projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej
(organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego)
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Instrukcja postępowania z umową
Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji i realizację jej punktów po kolei:
1.
Proszę zapoznać się z treścią umowy między Towarzystwem Edukacji Otwartej, a szkołą
(beneficjentem projektu). Termin: do 6 stycznia 2017.
2.
Proszę o wypełnienie umowy (wpisanie danych szkoły, daty podpisania umowy <realnej>,
reprezentanta szkoły <dyrektora>, organu prowadzącego i innych wykropkowanych obszarów
umowy. Numer umowy nadaje biuro projektu. Termin: do 11 stycznia 2017.
a.
Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 1, który wymaga podjęcia wspólnych ustaleń dat
wszystkich działań przewidziany w ramach projektu wobec beneficjenta-szkoły. Jego ostateczna treść
zostanie określona w trakcie rozmów, które z beneficjentem-szkołą podejmą wyznaczone do tego
zadania ze strony Towarzystwa Edukacji Otwartej osoby. (Lista harmonogramów szkoleń dla tutorów
udostępniona zostanie niedługo szkołom-beneficjentom). Po zakończeniu rozmów podpisany i
podstemplowany załącznik trzeba dosłać pocztą do biura projektu (adres poniżej). Termin: do 27
stycznia 2017 (decyduje data stempla pocztowego)
b.
Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 2, który wymaga wydelegowanie pracownika szkoły do
pełnienia funkcji kierownika kursu. Ważne by ten pracownik skutecznie realizował wynikające z tej
funkcji zadania. Termin: do 27 stycznia 2017 (decyduje data stempla pocztowego).
3.
Proszę o przesłanie na adres biura projektu 2 egzemplarzy umowy. Umowy proszę podpisać
na każdej stronie i podstemplować na ostatniej. Termin: do 13 stycznia 2017 (decyduje data stempla
pocztowego). Adres biura projektu:
Wychować człowieka mądrego
ul. Nadrzeczna 5
42-200 Częstochowa
4.
Proszę przygotować się na odbiór zestawu mebli tutorskich (kanapy, dwóch foteli, stoliczka)
oznakowanych projektem. Zestaw ten może służyć jako wyraźny sygnał dla uczniów, rodziców i
nauczycieli o udziale szkoły w projekcie. Prosimy wyeksponować meble w dogodnym miejscu, by
służyły i przynosiły korzyść. Meble zostaną przesłane na adres szkoły do 14 dni po podpisaniu umowy.

