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REGULAMIN PROJEKTU 

„Szkoła Cyfrowych Umysłów” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie nr RPWM.02.02.01-28-0164/17-00 pn. „Szkoła 
Cyfrowych Umysłów” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów. 

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu ul. Saperów 20 
3. Działania realizowane będą na terenie Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu z 

uwzględnieniem wyjazdów, wyjść terenowych, wycieczek i szkoleń. 
4. Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii 

Dyrektora Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
Projekt – projekt „Szkoła Cyfrowych Umysłów” ; 
Realizator Projektu – Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu ; 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu – (uczeń/uczennica, nauczyciel, rodzic/opiekun prawny ) – osoba 
zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z 
pomocy w ramach projektu; 
Biuro Projektu – sekretariat Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu; 
Strona internetowa projektu – www.elblag.pijarzy.pl   

 
§ 3 

Założenia projektu 
 

1. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy wśród 150 uczniów Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz 
zwiększenie umiejętności i kompetencji 15 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji 
kluczowych w okresie 01.08.2018-30.06.2020. 

2. Działania projektowe obejmują: 
 
ZADANIE 1.  Przygotowanie infrastruktury i zakup pomocy do prowadzenia zajęć z TIK 
Zostanie zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z 
wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zakup sprzętu został sporządzony z 
uwzględnieniem inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w posiadaniu szkoły. Podłączona zostanie sieć 
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internetowa, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji zajęć. Zostanie wyremontowana pracownia 
komputerowa, do której zakupione zostaną również meble i niezbędny osprzęt. Sprzęt i pomoce będą 
uwzględniały indywidualne potrzeby uczniów, które zostaną zdiagnozowane na etapie rekrutacji  
 
ZADANIE 2. Zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów : 
 

1)  MALUCHY KODUJĄ: Zajęcia w klasach I – III SP, 6 grup po 7-12 osób, zajęcia raz w tygodniu po 45 
min. dla każdej grupy, 4 semestry (6 grup x 4 semestry x 15 h/sem. = 360 h);  

2)  ZACZYNAM PROGRAMOWAĆ: Zajęcia w klasach IV - V SP, 4 grupy po 7-12 osób, zajęcia raz w 
tygodniu po 45 min. dla każdej grupy, 4 semestry (4 grupy x 4 semestry x 15 h/sem. = 240 h);  

3)  CHCĘ BYĆ MISTRZEM PROGRAMOWANIA: Zajęcia w klasach VI - VIII , 6 grup po 7-12 osób, zajęcia 
raz w tygodniu po 45 min. dla każdej grupy, 4 semestry (6 grup x 4 semestry x 15 h/sem. = 360 h);  

4) BĘDĘ PROGRAMISTĄ: Zajęcia w klasach LO, 2 grupy po 7-12 osób. Raz w tygodniu 90 min dla każdej 
grupy, 4 semestry (2 grupy x 4 semestry x 30 h/sem. = 240 h)  

5) CODING FOR FUTURE  Zajęcia w klasach LO, 1 grupa 7 -12 osób, zajęcia raz w tygodniu 90 min. - 2 
nauczycieli (nauczyciel od programowania i angielskiego), 4 semestry (1grupa x 4 semestry x 30 h/sem. 
= 120 h)  

6)  GEOGEBRA JAKO NARZĘDZIE ODKRYWANIA TWIERDZEŃ W GEOMETRII – Zajęcia rozwijające 
kompetencje cyfrowe za pomocą oprogramowania do wspomagania nauki matematyki, które łączy w 
sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza 
matematyczna. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak można uczyć się matematyki przy 
wykorzystaniu TIK, rozwiną inicjatywność i przedsiębiorczość i współpracę w zespole poprzez 
przygotowywanie zadań w grupach, naukę logicznego myślenia i samodzielnego opracowywania 
zagadnień matematycznych. Zajęcia w klasach LO, 1 grupa, 8 osób, 4 h/mc, 2 nauczycieli (4h/mc x 4 
sem.,5 mcy na semestr, 20h na semestr =80h).  

7)  ZAJĘCIA FILMOWE – Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, innowacyjność, przedsiębiorczość i 
pracę w zespole w oparciu o zajęcia filmowe, w ramach których będą wykorzystywane technologie TIK 
oraz poruszane będą m. in. tematy związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i i wynikających z 
tego tytułu zagrożeń. Zajęcia mają na celu rozwój kompetencji w zakresie umiejętności informacyjno-
komunikacyjnych: sprawna obsługa oprogramowania, sprzętu wykorzystywanego przy tworzeniu filmów; 
pobudzanie kreatywności uczniów poprzez włączanie technologii do działań projektowych w zakresie 
innowacyjności, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w tworzeniu etiud filmowych (forma 
krótkometrażowa). Dominującą formą będzie praca zespołowa, zakładająca pogłębianie kompetencji 
komunikacyjnych, rozwiązywanie problemów, które są niezbędną kompetencją kluczową. a) ZAJĘCIA 
STACJONARNE: 1 grupa 8 osób, 8 h/mc, 4 semestry, łącznie 160 h.  

8) WARSZTATY FILMOWE WYJAZDOWE: Warszawa, Wrocław, 2 razy w roku, łącznie 4 dni wyjazdowe, 
po 8 osób każdy + opiekun. Wyjazdy będą miały na celu doskonalenie umiejętności zdobytych podczas 
warsztatów pod okiem profesjonalistów, tematyka zostanie wybrana podczas zajęć.  

9)  PRACOWNIA KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROSKOPOWEGO - zajęcia dla uczniów LO, 
rozwijające kompetencje cyfrowe inicjatywność i kreatywność. Analiza obrazu znajduje stopniowo coraz 
szersze zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia, m.in.: w przemyśle, medycynie, biologii a 
także geologii, może być wykonywana zarówno na obrazach rzeczywistych, jak i zapisanych wcześniej w 
pamięci komputera. Zestaw do komputerowej analizy obrazu – umożliwia obserwacje, przetwarzanie oraz 
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rejestrację obserwowanego obrazu w trybie video, pozwala na analizowanie obrazów niezależnie od 
źródła ich pochodzenia, pozwala na dokładne obliczenie parametrów geometrycznych poszczególnych 
składników badanej próbki. Przy wykorzystaniu nowoczesnych mikroskopów podłączonych do 
komputera, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie uczestnicy zajęć opanują metody komputerowej 
analizy obrazu mikroskopowego, zaobserwują budowę komórek, przeanalizują swoje spostrzeżenia, tym 
samym rozwiną umiejętności w dziedzinie TIK ponieważ wykorzystają w tym celu narzędzia 
komputerowe. Będą mieli możliwość obserwacji doświadczeń ośrodków naukowych, korzystając z 
nowoczesnych komunikatorów; 1 grupa, 8 osób, 4 h/mc, 4 semestry, łącznie 80 h.  
 

ZADANIE 3. Dokształcanie nauczycieli w zakresie TIK 
a) Kursy e-learningowe 
b) Szkolenia w zakresie nauki programowania  
c) Udział nauczycieli  w konferencji szkoleniowej 
d) Szkolenia Rady Pedagogicznej  

 
§ 4 

Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Zespół Zarządzający Projektu w składzie: Koordynator, 
Asystent koordynatora, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, który stanowi Komisję Rekrutacyjną. Komisja 
odpowiedzialna jest za przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu wg procedury 
określonej w niniejszym Regulaminie. 

2. O uczestnictwo w Projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 
I. UCZNIOWIE: 
a) uczęszczają do Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu; 
b) złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu); 
c) przedstawią zgodę rodzica na udział w projekcie. 
 
Podczas rekrutacji premiowani dodatkowo będą uczniowie:  
a) korzystający z pomocy społecznej (np. otrzymywanie stypendium, dożywianie, weryfikacja: oświadczenie 

rodzica/opiekuna zawarte w formularzu) – po 1 pkt za każde; 
b) z niepełnosprawnościami (weryfikacja: orzeczenie): stopień lekki (1 pkt.), stopień umiarkowany (2 pkt.), 

stopień ciężki (3 pkt.) 
c) dojeżdżający (weryfikacja: na podstawie miejsca zamieszkania) – 3 pkt. 
 
Podczas rekrutacji na poszczególne zajęcia brana będzie: 
a)  ocena z danego przedmiotu – ocena = liczba punktów. Ze względu na rozwijający charakter zajęć 

premiowani będą uczniowie z wyższymi ocenami.  
b) Rekomendacja wychowawcy do udziału w proponowanych zajęciach (0-10 pkt.). 
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II. NAUCZYCIELE: 
a) są zatrudnieni na umowę o pracę w Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu (weryfikacja na 

podstawie umowy o pracę); 
b) złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu); 
Podczas rekrutacji premiowani dodatkowo będą nauczyciele:  
a) nauczyciele którzy złożyli wstępną deklarację udziału w projekcie na etapie diagnozy – 3 pkt. (weryfikacja na 

podstawie formularza zgłoszeniowego); 
b) nauczyciele po 35 roku życia – 2 pkt. (weryfikacja na podstawie PESEL); 
c) nauczyciele, którzy nigdy wcześniej nie uczestniczyli w podobnych kursach – 3 pkt. (weryfikacja na 

podstawie formularza zgłoszeniowego i teczki osobowej). 
Podczas rekrutacji pod uwagę brana będzie także ocena motywacji deklaracja wykorzystania zdobytych 
umiejętności – na podstawie rozmowy z Dyrektorem (0-5 pkt.). 
 

 
§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu: 
1. Każdy Uczestnik/ Uczestniczka ma prawo do: 

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie, 
b) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 
c) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 
d) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
e) opuszczenia maksymalnie 20% zajęć bez usprawiedliwienia (w przypadku uczniów – podpisanego przez 

rodzica lub opiekuna prawnego). Opuszczenie większej ilości zajęć bez usprawiedliwienia jest podstawą do 
skreślenia z listy uczestników. 

2. Każdy Uczestnik / Uczestniczka zobowiązany jest do: 
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
b) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych oraz zachowania zgodnego z zasadami 

określonymi w Regulaminie, 
c) przedstawienia pisemnego w przypadku nieobecności na zajęciach, 
d) wypełnienia ankiety oceniającej oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i 

ewaluacji Projektu, 
e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie. 

 
§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału Projektu 
 

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestnika / uczestniczki z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w 
przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu wskazanych przyczyn (w 
przypadku uczniów - przez rodzica lub opiekuna prawnego). 
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2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% wymiaru zajęć, Realizator Projektu ma 
prawo skreślić uczestnika/ uczestniczkę z grupy. 

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list rezerwowych 
uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki lub skreślenia z grupy jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z 
listy rezerwowej. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy uczestników Projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/ Uczestniczki z udziału w Projekcie, Realizator Projektu może 
żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów. 

 
§ 8 

Monitoring i kontrola 
 

1. Uczestnicy/ Uczestniczki podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik/ Uczestniczka zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i 

instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 
3. W trakcie trwania Projektu Koordynator wraz ze Specjalistą ds. monitoringu i ewaluacji na bieżąco monitorować 

będą poziom zadowolenia z uczestnictwa poprzez obserwację, rozmowy z prowadzącymi zajęcia i rozmowy z 
uczestnikami/uczestniczkami – wszelkie wynikłe z tego zastrzeżenia, modyfikacje, zalecenia i uwagi wymagają 
formy pisemnej. 

4. Przez cały okres trwania projektu– na bieżąco monitorowany będzie również poziom zaawansowania osiąganych 
celów projektu oraz zgodność z założeniami wniosku o dofinansowanie. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnik / uczestniczka zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora Zespołu Szkół Pijarskich w 

Elblągu.  
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie 

internetowej Projektu. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, oraz na stronie internetowej Projektu. 
 
 
Elbląg dn.: 01.08.2018r.                                           Zatwierdzam: o. Rafał Roszer SP 
 
 


