REGULAMIN PROGRAMU AKTYWNA EDUKACJA − EDYCJA 2013/2014
realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia
ogólnego w przedszkolach i szkołach”,
zwany dalej Regulaminem
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)

Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Aktywna edukacja” − edycja
2013/14, realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, zwanym dalej w treści
Regulaminu Programem.

2)

Projekt „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach
i szkołach” rozpoczął się 1 maja 2012 roku, a zakończy się 30 czerwca 2015 roku.
Edycja 2013/2014 Programu trwa od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2014
roku.

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.
§ 2.
ORGANIZATORZY

1)

Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 28, w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej,
zwaną dalej CEO, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwanych wspólnie
Organizatorami.

2)

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,
Działania 3.3 Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wdrażany
przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§ 3.
ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU

1)

2)

3)

Program jest skierowany do dyrektorów lub wicedyrektorów szkół i nauczycieli
zakwalifikowanych do Programu, którzy zostaną podzieleni na współpracujące ze
sobą sieci współpracy – dyrektorskie, szkolne i przedmiotowe.
Metodykę i sposób kwalifikowania dyrektorów lub wicedyrektorów szkół i nauczycieli
(zwanych dalej wspólnie jako Uczestnicy, a każdy z osobna jako Uczestnik) do
Programu przedstawia regulamin procesu rekrutacyjnego, stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
Warunkiem powstania międzyszkolnej sieci współpracy szkół i nauczycieli, a tym
samym zakwalifikowania szkoły i jej nauczycieli do udziału w Programie, jest

zgłoszenie się do Programu Uczestników z co najmniej dziesięciu szkół z terenu
właściwego powiatu. Program ma zasięg ogólnopolski.

1)

§ 4.
WSPÓŁPRACA ORGANIZATORÓW Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
Rola samorządu terytorialnego w Programie polegać będzie na:
a)

poinformowaniu szkół na swoim terenie o możliwości udziału w
Programie,

b)

wspieraniu udziału szkół w Programie w wybranym przez siebie
zakresie i sposobie,

c)

pomocy we wskazaniu w przyszłości nauczycieli do pełnienia funkcji
moderatorów nauczycielskich sieci współpracy – liderów zmiany na
terenie samorządu terytorialnego.

2)

Samorząd
wypełnia
formularz
www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola.

3)

Przedstawiciel samorządu, wypełniający formularz zgłoszeniowy, wyrazi - na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (osoby wypełniającej formularz) w celu realizacji Programu, jego
monitoringu i ewaluacji oraz dla celów sprawozdawczości.
Organizator będzie informować samorząd terytorialny o realizacji Programu przez
szkoły z właściwego terenu.
§ 5.
CELE I ZAKRES PROGRAMU

4)

aplikacyjny

dostępny

na

stronie

1)

Celem Programu jest wzmocnienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych
Uczestników, tak aby byli oni przygotowani do zaplanowania zapotrzebowania
informatycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(zwanych dalej jako TIK) w nauczaniu przedmiotowym.

2)

Program trwa od października 2013 do czerwca 2014 roku. Nauka odbywa się
w modelu mieszanym (blended learning), łączącym spotkania sieci współpracy
z kształceniem e-learningowym. Uczestnicy Programu otrzymują wsparcie w postaci
kursu e-learnigowego przeznaczonego dla każdej grupy (dyrektorów, koordynatorów
przedmiotowych, koordynatorów szkolnych) oraz w postaci zainicjowania spotkania
sieci współpracy.
§ 6.
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1)

Zgłoszenie do Programu następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną), zwanego dalej
Formularzem, znajdującego się na stronie internetowej Programu pod adresem

www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola, i wysłanie go, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
co równoważne jest z podaniem następujących danych:
a)

Dane szkoły, w tym m.in.: nazwa placówki, adres, REGON, adres
strony www, adres mailowy, nr telefonu,

b)

Dane dyrektora lub wicedyrektora, w tym m.in.: dane osobowe,
nr telefonu, adres mailowy,

c)

Dane nauczycieli (nie mniej niż czterech, nie więcej niż sześciu), w tym
m.in.: dane osobowe, nr telefonu, adres mailowy, nauczany przedmiot.
§ 7.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1)

2)

Uczestnikami Programu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a)

pełnią funkcję dyrektora lub wicedyrektora w danej szkole lub są
nauczycielami różnych przedmiotów (jedna ze zgłoszonych osób musi
pełnić funkcję dyrektora lub wicedyrektora, a pozostałe muszą być
nauczycielami różnych przedmiotów),

b)

zostaną zakwalifikowane w wyniku procesu rekrutacji do udziału w
Programie, zgodnie z regulaminem rekrutacji, stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem zakwalifikowania do
Programu szkoły i uczących w niej nauczycieli jest zgłoszenie się
Uczestników z co najmniej 10 szkół z właściwego powiatu poprzez
poprawne wypełnienie Formularza,

c)

zaakceptują regulamin rekrutacji oraz Regulamin Programu,

d)

wyrażą – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zmianami) – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji Programu, jego monitoringu i ewaluacji oraz dla celów
sprawozdawczości,

e)

poprawnie wypełnią – z chwilą rozpoczęcia kursu e-learningowego niezbędną dokumentację unijną: deklarację uczestnictwa w projekcie
oraz zakres danych osobowych uczestników biorących udział w
projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zasady uczestnictwa:
a)

uczestnictwo w Programie jest dobrowolne,

b)

uczestnictwo w Programie jest bezpłatne,

c)

Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty wyżywienia oraz
koszty podróży na spotkanie sieci współpracy.

3)

1)

Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
§ 8.
ZOBOWIĄZANIA I PRAWA UCZESTNIKA
Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a)
przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b)
uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych,
c)
korzystania z nauczania online,
d)
wypełniania w terminie sprawozdań po każdym module kursu
e-learningowego,
e)
uczestniczenia w ewaluacji Programu, w tym wypełniania ankiet
ewaluacyjnych,
f)
informowania o nieobecnościach lub niedyspozycyjności,
g)
informowania o zmianach danych przedstawionych w Formularzu,
o którym jest mowa w §6 pkt 1.

2)

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać
skreślony z listy Uczestników Programu.

3)

Z chwilą przystąpienia do Programu:

Dyrektor lub wicedyrektor uzyskuje prawo dostępu do następujących form wsparcia:
a)
b)
c)
d)

e)

udziału w lokalnym spotkaniu sieci współpracy szkół i nauczycieli,
platformy wsparcia i wymiany doświadczeń dla dyrektorów,
materiałów edukacyjnych w formie poradników, samouczków oraz
publikacji,
zasobów edukacyjnych zamieszczonych na platformie e-learningowej,
stronie internetowej Programu oraz blogach prowadzonych w ramach
Programu, w tym blogach stworzonych na potrzeby każdej zawiązanej
sieci współpracy,
dodatkowego kursu e-learningowego, dotyczącego stosowania
e-portfolio jako narzędzia pracy z uczniami.

Nauczyciel uzyskuje prawo dostępu do następujących form wsparcia:
a)
b)
c)
d)
e)

udziału w lokalnym spotkaniu sieci współpracy szkół i nauczycieli,
wielomodułowego, interaktywnego kursu e-learningowego dla
koordynatorów,
indywidualnej informacji zwrotnej do sprawozdania w kursie
e-learningowym,
materiałów edukacyjnych w formie poradników, samouczków oraz
publikacji,
zasobów edukacyjnych zamieszczonych na platformie e-learningowej,
stronie internetowej Programu oraz blogach prowadzonych w ramach
Programu, w tym blogach stworzonych na potrzeby każdej zawiązanej
sieci współpracy,

f)

dodatkowego kursu e-learningowego, dotyczącego
e-portfolio jako narzędzia pracy z uczniami.

stosowania

§ 9.
WARUNKI UKOŃCZENIA PROGRAMU
1)

Warunkiem ukończenia Programu jest:
a)

obecność i udział w zajęciach podczas spotkania sieci,

b)

korzystanie z zasobów i form nauczania dostępnych na platformie,

c)

terminowe wypełnianie sprawozdań z modułów kursu,

d)

obecność na spotkaniach i wymiana doświadczeń i wiedzy w ramach
sieci współpracy.

2)

Dopuszcza się uzasadnioną nieobecność podczas zajęć na spotkaniach sieci
współpracy.

3)

Obecność na spotkaniu musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem Uczestnika
na liście obecności.

4)

Uczestnicy, którzy spełnią warunki wymienione w pkt 9.1 i 9.2, uzyskają
zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w Programie.
§ 10.
ORGANIZACJA NAUCZANIA

1)

Całkowity szacowany czas, jaki dyrektor powinien przeznaczyć na udział w
Programie, wynosi ok. 35 godzin, w tym zaleca się, aby:
 ok. 5 godzin przeznaczyć na spotkanie sieci,
 ok. 30 godzin przeznaczyć na samodzielną i grupową naukę online poprzez
korzystanie z platformy wsparcia i wymiany doświadczeń dyrektorów.

2)

Całkowity szacowany czas, jaki koordynator (szkolny oraz przedmiotowy) powinien
przeznaczyć na naukę w Programie, wynosi ok. 65 godzin, w tym zaleca się, aby:
 ok. 5 godzin przeznaczyć na spotkanie sieci,
 ok. 60 godzin przeznaczyć na samodzielną i grupową naukę online oraz
wykonywanie sprawozdań.

3)

Informacje
na
temat
Programu
udostępniane
będą
na
stronie
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola oraz przesyłane pocztą elektroniczną na adres
wskazany przez Uczestnika w Formularzu, o którym jest mowa w pkt 6.1.
§ 11.
OCHRONA PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

1)

Uczestnicy, z chwilą zamieszczenia materiałów na platformach wykorzystywanych do
realizacji Programu (w tym: platforma e-learningowa, platforma blogowa) lub
przekazania do CEO utworów powstałych w ramach Programu w postaci: zdjęć,
grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego,
udzielają CEO nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworu na czas
nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w
kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie
z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom
trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a)

utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie
egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość
nakładu,

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy,

c)

rozpowszechniania
w
nieograniczonym
nakładzie
i
zasięgu
terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową,
wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,

2)

Uczestnicy zezwalają ponadto CEO na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami
materiałów i utworów, o których mowa powyżej, a w tym na wprowadzanie korekty i
redakcji tekstu, dokonywanie skrótów, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do
innego celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego
CEO, artykułu prasowego oraz korzystania w zakresie praw pokrewnych, z
zastrzeżeniem
obowiązku ujawnienia nazwiska autora (autorów) w sposób
zwyczajowo przyjęty.

3)

Materiały udostępnianie przez CEO w ramach Programu mogą być wykorzystywane
przez ich odbiorców zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o
innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa.

4)

W zakresie przekraczającym dozwolony ustawowo użytek, Uczestnicy zezwalają na
korzystanie z materiałów przez osoby trzecie, odbiorców tych materiałów, zgodnie z
postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również
jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub
innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji,
opublikowanej przez organizację Creative Commons.

5)

Uczestnicy zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do
wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przypadku naruszenia ww praw
ponoszą oni pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały
naruszone.

6)

Uczestnicy zobowiązują się do zamieszczania na wypracowanych w ramach
Programu materiałach:
a)

opisu słownego: Program „Aktywna edukacja” − edycja
2013/14, realizowany w ramach projektu „Wdrożenie podstawy
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

b)

logotypu POKL oraz UE w sposób przejrzysty, czytelny i
dostrzegalny zgodnie z wytycznymi POKL w zakresie projektów
realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 12.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1)

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach
zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2)

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3)

Uczestnik biorący udział w Programie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Programu.

4)

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające siedzibę przy ulicy Wspólnej 2/4, 00926 Warszawa.

5)

Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych
osobowych, udostępnianych podczas realizacji Programu w celach udzielania
wsparcia, realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w przedszkolach i szkołach”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

6)

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie
w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7)

Dane osobowe Uczestnika zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej – Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918

Warszawa, beneficjentowi realizującemu program – Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, al.
Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa oraz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Dane osobowe uczestnika mogą zostać
udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej
POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub na zlecenie beneficjenta
badania ewaluacyjne w ramach POKL, mogą też zostać udostępnione
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub
Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL.
8)

Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych
w zakresie: imię, nazwisko, nauczany przedmiot, nazwa i adres szkoły, w której
pracuje/uczy się, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez
Uczestnika na polach eksploatacji.

9)

Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swych
danych osobowych, teraz i w przyszłości, przez Organizatorów w celach prowadzenia
i promowania Programu, w tym w szczególności do publikacji danych na stronach
internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z
Programem. Dane, o których mowa wyżej, obejmują w przypadku nauczycieli: imię,
nazwisko, nauczany przedmiot, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się.
Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy o ochronie danych osobowych prawo pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Żądanie
zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Programie.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)

Wszystkich informacji na temat Programu udziela kierownik Programu Antonina
Rysiewicz, e-mail: antonina.rysiewicz@ceo.org.pl

2)

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
przesyłać mailowo na adres kierownika Programu: antonina.rysiewicz@ceo.org.pl
lub pocztą na adres CEO: ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa. Na powyższe
adresy należy kierować także wszelkie reklamacje. Zgłoszenie powinno zawierać
oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.
CEO rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku
rozpatrzenia na adres podany w zgłoszeniu.

3)

CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Powiadomienie o zmianach nastąpi pocztą elektroniczną oraz poprzez opublikowanie
ich na stronie internetowej Programu. Zmiany stają się wiążące dla Uczestników, o ile
nie wypowiedzą oni uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia.

Spis załączników:
Załącznik nr 1: Regulamin rekrutacji do Programu
Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz zakres danych osobowych
uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Załącznik nr 3: Logotypy

Załącznik nr 1 do Regulamin Programu „Aktywna edukacja” edycja 2013/14
REGULAMIN PROCESU REKRUTACJI
DO PROGRAMU AKTYWNA EDUKACJA - EDYCJA 2013/2014,
zwany w treści załącznika: Regulaminem Rekrutacji, realizowanym w ramach projektu
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”
1.

Do Programu mogą się zgłaszać dyrektorzy lub wicedyrektorzy i nauczyciele ze szkół
publicznych, specjalnych oraz niepublicznych na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym, wypełniając Formularz przeznaczony dla szkół, dostępny na stronie
www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola, przy czym liczba zgłoszonych nauczycieli nie może
być mniejsza niż czterech i nie większa niż sześciu.

2.

Do Programu mogą zgłaszać się również samorządy terytorialne poprzez wypełnienie
właściwego formularza, w którym samorząd informuje organizatora o liczbie szkół
zaproszonych do udziału w Programie.

3.

Zakwalifikowani Uczestnicy będą pracować w sieciach współpracy i brać udział w
kursie e-learningowym.

4.

W Programie mogą uczestniczyć osoby, które:
•

pełnią funkcję dyrektora lub wicedyrektora w danej szkole albo są
nauczycielami różnych przedmiotów (jedna ze zgłoszonych osób musi pełnić
funkcję dyrektora lub wicedyrektora, a pozostałe muszą być nauczycielami
różnych przedmiotów),

•

zostaną w wyniku procesu rekrutacji zakwalifikowane do udziału w Programie,

•

zaakceptują Regulamin Rekrutacji do Programu oraz Regulamin Programu,

•

wyrażą – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) –
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu, jego
monitoringu i ewaluacji oraz dla celów sprawozdawczości.

5.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu szkoły oraz uczących w niej nauczycieli
jest zgłoszenie się Uczestników z co najmniej 10 szkół z właściwego powiatu i
poprawne wypełnienie Formularza przez przedstawiciela szkoły upoważnionego
przez dyrektora szkoły.

6.

O pierwszeństwie udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

7.

Organizatorzy mają prawo zakończyć rekrutację w momencie zakwalifikowania się
ośmiu tysięcy Uczestników.

8.

Wszystkie zgłoszone samorządy oraz szkoły, z których zakwalifikowani zostali
Uczestnicy, zostaną poinformowane o wynikach procesu rekrutacji w terminie nie
późniejszym niż 20 dni roboczych od dnia zamknięcia procesu rekrutacji poprzez
zamieszczenie listy zakwalifikowanych samorządów i szkół na stronie
www.ceo.org.pl/cyfrowaszkola

Załącznik nr 2 do Regulamin Programu „Aktywna edukacja” − edycja 2013/2014

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Tytuł projektu: „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w
przedszkolach i szkołach.”

Imię: ……………………………..
Nazwisko: ………………………..
Adres zamieszkania: ……………..
…………………………………….
…………………………………….
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie
w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w
przedszkolach i szkołach.” nr POKL UDA POKL.03.03.03-00-001/12, w części
realizowanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).
Ponadto pouczony/a i świadomy/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, oświadczam niniejszym, że spełniam kryteria
kwalifikowlaności uprawniające mnie do udziału w projekcie, które zostały określone
w ogłoszeniu o naborze na szkolenie.
Warszawa, ………………… r.
(Miejsce, DATA)
Podpis (czytelny):……..………………………

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
…………….…………………………….
Lp.

Nazwa
1

Projekt „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
szkołach”

2

UDA POKL.03.03.03-00-001/12

3

Priorytet III

4

Działanie 3.3

5

Poddziałanie 3.3.3.

6

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu

7

0
Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko
PESEL

3
Dane
uczestnika
4

Wykształcenie
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

5
TAK

□

6

Ulica

7

Nr domu

8

Nr lokalu

Dane
9
kontaktowe
(dot. miejsca
zamieszkania) 10

NIE

□

Miejscowość

Obszar: miejski

11

Kod pocztowy

12

Województwo

□

wiejski

□

13

Powiat

14

Telefon stacjonarny lub komórkowy

15

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

16
Zatrudniona/-y
Dane
dodatkowe

17

Rodzaj przyznanego wsparcia: Szkolenie/warsztaty/kursy

18

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

19

Data zakończenia udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w przedszkolach i szkołach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul.
Wspólna 2/4; 00-926 Warszawa;
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i
szkołach, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa beneficjentowi
realizującemu projekt – Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, al. Ujzadowskie 28, 00-478 Warszawa
oraz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Moje
dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej
kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Kolorystyka czarno-biała:
Nagłówek:

Stopka:

Kolor:
Nagłówek:

Stopka:

