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REGULAMIN  

PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Teatr Działa! 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany od września 2021 r. do czerwca 2022 r., jest współfinansowany  

z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

2. Celem głównym projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia teatrów 

szkolnych – dziecięcych i młodzieżowych, integrowanie środowiska nauczycieli 

prowadzących teatry szkolne oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży po okresie pandemii.  

 

3. Projekt skierowany jest do 20 szkół i placówek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  

z terenu województwa świętokrzyskiego. 

 

                                                                

§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie słów użytych w niniejszym Regulaminie: 

1. Projekt – Projekt Teatr Działa! 

2. Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

3. Koordynator Główny  Projektu –  Izabela Kaleta.  

4. Zastępca Koordynatora Głównego – Sławomir Sobocki. 

5. Partner Projektu – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego  2, 

Kielce.  

6. Szkolna Grupa Teatralna (SGT) – uczniowie biorący udział w Projekcie, nie mniej niż 5 osób.  

7. Koordynator Szkolnej Grupy Teatralnej – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację 

Projektu zgodnie z jego harmonogramem, uczestnik wszystkich form doskonalenia opisanych  

w Projekcie, opiekun SGT. 

8. Zastępca Koordynatora Szkolnej Grupy Teatralnej – nauczyciel zastępujący Koordynatora SGT 

w nagłych sytuacjach losowych, nauczyciel wspomagający. 

9. Uczestnicy Projektu – szkoły zakwalifikowane do projektu, Uczniowie, Koordynator Szkolnej 

Grupy Teatralnej, Zastępca koordynatora SGT. 
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10. Organizatorzy spektaklu: szkoła, którą reprezentuje Szkolna Grupa Teatralna, przygotowująca 

spektakl na Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych. 

 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie  

 

1. Uczestnicy Projektu tj. Koordynator SGT i Zastępca Koordynatora SGT  deklarują uczestnictwo  

w Projekcie, wypełniając i podpisując: 

a) Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Teatr Działa! – Załącznik 1; 

b) Zgody Nauczycieli biorących udział w Projekcie – Załącznik 2; 

c) Zgody Rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Projekcie, Świętokrzyskim 

Przeglądzie Teatrów Szkolnych oraz wykorzystanie danych osobowych i wizerunku 

dziecka  na potrzeby Projektu – Załącznik 3; 

Załączniki powinny być podpisane i przesłane na adres mailowy Koordynatora Głównego Projektu 

izabela.kaleta@scdn.pl jako skany w PDF do dnia 18.06.2021 r., oprócz tego oryginały dokumentów 

powinny być wysłane listem poleconym na adres: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach , ul. Marszałka  J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce – z dopiskiem: Zgłoszenie Teatr Działa! 

2. Szkoły uczestniczące w projekcie reprezentowane przez Koordynatora SGT zobowiązane są 

do zgłoszenia swojej  Szkolnej Grupy Teatralnej do udziału w Świętokrzyskim Przeglądzie 

Teatrów Szkolnych wypełniając: 

a. Kartę Zgłoszenia Spektaklu – Załącznik 4; 

b.  Formularz Zaiks – Załącznik 5 –  w terminie do 28.02.2022 r. oraz przesłanie 

dokumentów  na adres mailowy  Zastępcy Koordynatora Głównego – 

slawomir.sobocki@scdn.pl 

 

3. W momencie przystąpienia do Projektu Koordynator SGT potwierdza funkcjonowanie 

Szkolnej Grupy Teatralnej.  

4. Do projektu zgłasza się 2 nauczycieli ze szkoły, przy czym Koordynator SGT – bierze udział we 

wszystkich formach doskonalenia, opisanych w projekcie, Zastępca koordynatora SGT pełni 

funkcję wspierającą – pomoc w opiece nad grupą uczniowską w trakcie Przeglądu Teatralnego, 

wsparcie organizacyjne Koordynatora SGT  lub zastępuje go w nagłych sytuacjach. 

5. W przypadkach losowych uniemożliwiających Koordynatorowi SGT udział w Projekcie  

w momencie jego rozpoczęcia – placówka jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa. 

Placówkę musi reprezentować dwóch nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:izabela.kaleta
mailto:slawomir.sobocki@scdn.pl
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§ 4 

Zakres wsparcia 

 

Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

1. Merytoryczne:  

a. konferencja inaugurująca i promująca Projekt – przybliżenie celów Projektu i jego 

ogólnych założeń, wystąpienia prelegentów – tematy: „Magiczna siła słowa”, 

„Nauczyciel w roli instruktora teatralnego”; 

b. konferencja „Inspiracje teatralne” – maj/czerwiec 2021;  

c. warsztaty  teatralne w WDK w Kielcach Nauczyciele na scenie – cykl 13 spotkań 1 x  

w tygodniu po 2 godziny – wrzesień – listopad 2021 r., w trakcie których nauczyciele 

będą poznawać język teatru i proces reżyserski w formie praktycznych prób spektaklu; 

d. weekendowe warsztaty scenograficzne i kostiumowe oraz sesja zdjęciowa Portrety 

Wyśnione  – listopad 2021 (1 weekend); 

e. udział w premierze przygotowanego na warsztatach teatralnych spektaklu  

oraz jego omówieniu – grudzień 2021; 

f.  konsultacje e-learningowe na platformie  MS Teams, w trakcie których, w miarę 

potrzeb, nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne od trenera, dotyczące 

przygotowywanego przez siebie spektaklu. Konsultacje z trenerem będą odbywać się 

od stycznia do marca 2022 r., tj. 1 x w tygodniu – 3 godziny; 

g. konferencja podsumowująca Projekt – maj 2022 r., wręczenie Certyfikatu 

Świętokrzyskiej Szkoły Teatru; 

2. Rzeczowe/Materialne: każda szkoła zakwalifikowana do Projektu otrzyma wsparcie  

w postaci zestawu umożliwiającego realizację działań  Szkolnej Grupy Teatralnej. 

 

§ 5 

Procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona od 17.05.2021 do 18.06.2021.  

2. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń – data wpływu dokumentów  

do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

3. Formularz zgłoszeń wraz z załącznikami, Regulamin Projektu oraz pozostałe dokumenty 

zamieszczone są na stronie internetowej Lidera www.scdn.pl 

4.  Procedura rekrutacji w przypadku uczniów obejmuje zgłoszenie Uczestnika poprzez  

wpisanie jego imienia i nazwiska przez Koordynatora SGT do Formularza Zgłoszeniowego, 

Oświadczenia o zgodzie rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka, zgodzie na udział oraz na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Projektu 

oraz Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych. 

5. Po wyczerpaniu się limitu miejsc w Projekcie – zostanie utworzona lista rezerwowa  

dla placówek, które nie zostały zakwalifikowane do Projektu.  

 

 

 

http://www.scdn.pl/
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§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

         Aby  otrzymać zaświadczenie/certyfikat/dyplom udziału w Projekcie: 

1. Placówka musi wytypować dwóch nauczycieli do udziału. W przypadkach losowych 

uniemożliwiających Koordynatorowi SGT udział w Projekcie w momencie jego rozpoczęcia – 

placówka jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa. Należy o tym fakcie poinformować 

Koordynatora Głównego  Projektu. 

2. Koordynator SGT: Koordynator SGT jest zobowiązany do udziału i obecności  

we wszystkich,  opisanych w harmonogramie projektu aktywności, tj.: 

a. warsztatach teatralnych w WDK w Kielcach Nauczyciele na scenie – cykl 13 spotkań 1x w 

tygodniu po 2 godziny od września 2021 r. do listopada 2021 r., w trakcie których 

nauczyciele poznają  język teatru i proces reżyserski w formie praktycznych prób spektaklu 

pt.: „Sny” – od pomysłu do realizacji; 

b. weekendowych warsztatach scenograficznych i kostiumowych oraz sesji 

zdjęciowej Portrety wyśnione  – jeden weekend w listopadzie 2021 r.; 

c.  premierze przygotowywanego z grupą warsztatową spektaklu Sny – scena WDK  

w Kielcach – grudzień 2021 r. Spektakl dla dzieci, młodzieży z placówek reprezentowanych 

przez nauczycieli oraz  innych zaproszonych osób; 

d.  pracy własnej ze swoją Szkolna Grupą Teatralną – Dzieci na scenie – czyli w naszej szkole 

teatr działa! – cel: przygotowanie spektaklu ze szkolną grupą teatralną, udział  

w Przeglądzie Teatralnym; 

e.  opracowanie harmonogramu prób Szkolnej Grupy Teatralnej – próby 1x w tygodniu po 2 

godziny dydaktyczne i przesłanie go do koordynatora projektu do końca stycznia 2022 na 

adres: izabela.kaleta@scdn.pl  

f. nagraniu próby spektaklu SGT i poddanie jej analizie w trakcie indywidualnej konsultacji  

e-learningowej na platformie MS Teams, w trakcie której, w miarę potrzeb, Koordynator 

SGT otrzyma wsparcie merytoryczne od trenera, dotyczące przygotowywanego spektaklu. 

Konsultacje z trenerem będą odbywać się od stycznia do marca 2022 r., tj.  1x w tygodniu 

– 3 godziny. Nauczyciel Koordynator SGT jest zobowiązany do przynajmniej 2 obecności na 

konsultacjach i 2 nagranych prób celem ich indywidualnej analizy oraz otrzymania 

indywidualnego wsparcia; 

g. udziału Szkolnej Grupy Teatralnej w dwudniowym Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów 

Szkolnych polsko i obcojęzycznych – marzec 2022 r.;  

h.  konferencji podsumowującej projekt – maj 2022 r.. 

Uwaga! Koordynator Główny Projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności 

Koordynatora SGT spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi  

na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

3. Zastępca koordynatora SGT – pełni funkcję wspierającą – pomoc Koordynatorowi SGT  

w opiece nad grupą uczniowską w trakcie Przeglądu Teatralnego, wsparcie organizacyjne 

podczas pracy SGT lub zastępstwo Koordynatora SGT  w nagłych sytuacjach. 

4. Uczeń – członek SGT jest zobowiązany  do uczestnictwa w zajęciach SGT według załączonego 

przez Koordynatora SGT harmonogramu pracy . 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 
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a. udzielania wszelkich wymaganych informacji instytucjom związanym  

z uczestnictwem w Projekcie  oraz zaangażowanym w jego realizację  

i promocję; 

b. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych 

dla niego formach wsparcia; 

c. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności – elektronicznej  

lub papierowej; 

d. odbioru zaświadczeń/certyfikatów oraz potwierdzenia tego faktu podpisem  

na stosownych listach; 

e. wypełniania formularzy monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 

 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 

zakwalifikowany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o 

tym Koordynatora Głównego Projektu. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału  

w Projekcie, Lider Projektu wystąpi o zwrot wsparcia materialnego/rzeczowego otrzymanego w 

ramach Projektu.  

3. Koordynator Główny zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Koordynator Główny  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Projektu. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.scdn.pl 

 

  

ZAŁĄCZNIKI  

 

1) Załącznik 1 – Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Teatr Działa!  

2) Załącznik 2 – Zgody dla Nauczycieli 

3) Załącznik 3 – Zgoda Rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Projekcie Teatr Działa! 

oraz Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych, zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby Projektu 

4) Załącznik 4 – Karta Zgłoszenia Spektaklu  

5) Załącznik 5 – Formularz ZAIKS 

 

http://www.scdn.pl/

