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REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ DO PROJEKTU „WIRTUALNA
FIZYKA – WIEDZA PRAWDZIWA”.
§1
Postanowienie ogólne
1. Regulamin określa warunki udziału szkoły w projekcie pt.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza
Prawdziwa”.
2. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.5 projekty innowacyjne.
4. Wnioskodawcą projektu jest Politechnika Koszalińska. Biuro projektu: Politechnika
Koszalińska ul. Śniadeckich 2 pok. 106-3D, 75-453 Koszalin.
5. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół
ogólnokształcących i techników w woj. lubuskim i zachodniopomorskim fizyką do
poziomu, umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych
i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poprzez
wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów
interaktywnych wspomaganych grami flashowymi. Etap testowania skierowany jest do 54
nauczycieli z min. 37 szkół z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Etap
wdrażania skierowany jest do 218 nauczycieli z min 123 szkół z obszaru całej Polski.
6. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2010 r. do 31.05.2013 r.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt.: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 projekty innowacyjne.
b) Umowa o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę nr UDAPOKL.03.03.04-00-032/10-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji
Narodowej a Politechniką Koszalińską w Koszalinie.
c) Wnioskodawca – Politechnika Koszalińska w Koszalinie, realizator projektu pt.:
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” .
d) Zespół – należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za realizację projektu.
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§2
Warunki uczestnictwa szkół w projekcie
1.

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły (dostępnego pod adresem
http://www.studiaNET.pl/rekrutacja.html) pocztą tradycyjną adres Wnioskodawcy:
Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2 pok. 106-3D, 75-453 Koszalin. Liczy się data
wpływu formularza do Wnioskodawcy.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły oznacza zapoznanie się z Regulaminem
i akceptacją jego warunków.
3. Wyznaczenie przez Dyrektora szkoły wszystkich nauczycieli przedmiotu Fizyka chętnych
do wzięcia udziału w projekcie.
4. Zapewnienie udziału w projekcie minimum 4 klas przez okres trwania etapu wdrażania (4
klasy przypisane do jednego nauczyciela fizyki biorącego udział w projekcie).
5. Przeprowadzenie rekrutacji uczniów zgodnie z wymogami projektu (ankieta Pefs,
oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, plik excel z danymi
uczniów: imię i nazwisko, PESEL, email itp.)
§3
Kryteria uczestnictwa szkół w projekcie
1. W projekcie może wziąć udział każde publiczne liceum ogólnokształcące, technikum oraz
zasadnicza szkoła zawodowa z terenu całej Polski.
2. O zakwalifikowaniu szkoły do projektu zadecyduje Zespół powołany przez Wnioskodawcę
projektu.
3. Wybór szkół przez Zespół nastąpi po weryfikacji następujących kryteriów:
a) podpisanie przez Dyrekcję formularza zgłoszeniowego szkoły (Dyrektorzy szkół są
zobligowani do wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć w ich szkole oraz wdrożenie
innowacyjnego programu nauczania)
b) współpraca z uczelniami.
c) udział w projektach europejskich.
d) zróżnicowanie terytorialne (miejscowości o różnej wielkości)
e) przy równoważnych kryteriach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym wybranych zostanie 218 nauczycieli z minimum 123 szkół.
5. Lista szkół zakwalifikowanych do etapu wdrażania dostępna będzie na stronie projektu
www.studiaNet.pl. Szkoły zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą mailową.
§4
Prawa i obowiązki szkoły w projekcie
1. Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć nauczyciela przedmiotu Fizyka (opiekunów
projektu) jako osoby odpowiedzialne za etap wdrażania produktu.
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2. Dyrektor wraz z wyznaczonym nauczycielem przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z
Regulaminem Rekrutacji.
3. Szkołom uczestniczącym w projekcie zostanie przekazany na własność sprzęt w postaci
odtwarzaczy Blu - Ray zakupionych przez Wnioskodawcę. sprzęt wykorzystywany będzie
na zajęciach lekcyjnych w celu odtworzenia interaktywnych filmów wideo.
4. Szkoły mają możliwość wzięcia udziału w konkursie „Koło Naukowe twórcą filmu
interaktywnego”
5. Szkoła otrzyma dostęp do Portalu Ekspertów przygotowanego przez Wnioskodawcę.
6. Szkoła powinna zagwarantować warunki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
innowacyjnego produktu.
7. Dyrektor jest zobowiązany do informowania o udziale szkoły w projekcie na stronie
internetowej szkoły oraz do wywieszenia plakatów informacyjnych (otrzymanych od
wnioskodawcy) w miejscach dostępnych i widocznych.
8. Dyrektor ma obowiązek zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności lub rezygnacji
Opiekuna Szkolnego bądź nauczyciela.
9.Dyrektor ma prawo zgłaszać Wnioskodawcy informacje o wszelkich nieprawidłowościach
w realizacji projektu.
10.Dyrektor szkoły ma obowiązek zgłosić innowację pedagogiczną do Kuratorium
Oświaty zgodnie z podstawa prawną dla innowacji (Rozp. MENiS z dnia 9 kwietnia
2002r. z poźn. zm. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, Rozp. MEN z dnia 8 czerwca
2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników).
§5
Ochrona danych osobowych
1. Dyrektorzy szkół dobrowolnie przekazują projektodawcy dane szkoły, który je przetwarza
w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pełni funkcję Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
2. Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach projektu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników projektu do celów związanych z jego realizacją.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Koszalińską wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”,
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
4. Uczestnicy projektu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich
poprawiania.
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§6
Informacje o wymianie informacji pomiędzy uczestnikami projektu oraz
wnioskodawcą
1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, dokumenty przekazywane będą do nauczyciela drogą
elektroniczną (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) lub telefonicznie.
2. Po stronie Wnioskodawcy osobami do kontaktu są:
Agnieszka Lewandowska – osoba odpowiedzialna za współpracę ze szkołami
Łukasz Rypina – kierownik projektu
Tel. kom. 501726668, tel. stacj. 943679587, e-mail: uckno@tu.koszalin.pl
§7
Uwagi końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r. i obowiązuje przez cały czas
trwania projektu.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w spornych
i nieobjętych regulaminem sprawach.
3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy ze szkołą
niewywiązującą się z umowy.
4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informacja
o zmianach zostanie przekazana drogą telefoniczną i mailową szkoły objęte wsparciem.
5. Informacja o rekrutacji szkół do projektu zostanie udostępniona:
a) Poprzez konferencje promujące projekt.
b) W biurze wnioskodawcy.
c) Na stronie internetowej projektu www.studiaNET.pl

……………………………………………………….
Czytelny podpis Dyrektora oraz pieczątka Szkoły
i Dyrektora

