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Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie  

 
Zajęcia dydaktyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi odbywać się będą w terminach zgodnych z 
założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na niemożność zaplanowania 
wszystkich zajęć, wstępne harmonogramy udzielania wsparcia zamieszczane będą na stronie 
internetowej Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia rekrutacji uczestników (podana zostanie data i 
miejsce spotkania). Szczegółowe terminarze udzielania wsparcia (data, adres, sala, godziny) będą 
zamieszczane na stronie internetowej Projektu niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 
Przewidziane we wniosku terminy rekrutacji: 

1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w następujących terminach:  

 01.03.2019r. - 22.03.2019r. (dla uczniów klas siódmych i osób dorosłych 
wspierających proces edukacji na rok szkolny 2018/19), 

 02.09.2019r. – 20.09.2019r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych 
oraz uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2019/20), 

 03.02.2020r. - 21.02.2020r.  (dla uczniów/uczennic klas siódmych i osób dorosłych 
wspierających proces edukacji na rok szkolny 2019/20), 

 01.09.2020r. - 18.09.2020 r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych 
oraz uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2020/21), 

 01.02.2021r. - 19.02.2021r. .  (dla uczniów/uczennic klas siódmych i osób dorosłych 
wspierających proces edukacji na rok szkolny 2020/21), 

 01.09.2021r. -24.09.2021r. (dla uczniów/uczennic klas czwartych, osób dorosłych 
oraz uczniów przedostatnich klas szkół średnich na rok szkolny 2021/22), 

Przewidywane we wniosku terminy realizacji zajęć dydaktycznych:  
1. Programy KM 4.0, KM 4.0 wspólnie z KM D+D oraz KM L.0 realizowane będą w miesiącach X, 

XI, XII, I, II. 
2. Programy KM 7.0 i KM 7.0 wspólnie z KM D+D realizowane będą w miesiącach III, IV, V, VI. 

 

 
Terminy realizacji zadań 1, 2 i 3. 

 
W ramach tych zadań zostaną przygotowane scenariusze zajęć. Wykonawcy zostaną wyłonieni na 

drodze zamówienia publicznego. Z wykonawcami zostaną podpisane umowy o dzieło. 
Przewidywane terminy odbioru: 

Zadanie 1: 30.09.2019 
Zadanie 2: 31.05. 2019 
Zadanie 3: 30.09.2019 

 


