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Poddziałanie 8.1.3: Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 –
projekt pozakonkursowy.
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji szkół, zwanych dalej „Beneficjentami
ostatecznymi”, do Projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, zwanego dalej
„Projektem”.

2.

Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie pod warunkiem obowiązywania Uchwały Zarządu
Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków
realizacji Projektu wraz z Zobowiązaniem do realizacji Projektu.

3.

Projekt zakłada udział min. 600 szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa
wielkopolskiego (ok. 150 szkół w każdej edycji projektu – 1 rok) oraz udział min. 11.680 uczniów
i min. 4.940 nauczycieli.

4.

Projekt realizowany będzie do dnia 28 lutego 2022 roku.

5.

Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy
do kompetencji Dyrektora Projektu i/lub Kierownika Projektu.

6.

Odpowiedzialność
i Kierownik Projektu.

za

właściwą

realizację

Projektu

ponosi

Dyrektor

Projektu

Rozdział 2
CEL I ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU
1. Celem głównym Projektu jest podniesienie do 2022 roku jakości edukacji na każdym szczeblu
kształcenia ogólnego, w min. 600 szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) województwa
wielkopolskiego, poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4.940 nauczycieli i 11.680 uczniów,
w ramach

realizacji

zajęć

pozalekcyjnych

metodą

projektu

i metodą

kształcenia

wyprzedzającego, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
2. W

ramach

Projektu

zostanie

zrealizowane

doskonalenie

zawodowe

nauczycieli

oraz zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach podprojektów:
• Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (szkoły podstawowe);
• Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (szkoły gimnazjalne – po wdrożeniu reformy edukacji –
klasy 7,8 szkół podstawowych);
• Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (szkoły ponadpodstawowe);
• Ligi Przedmiotowe (szkoły ponadpodstawowe);
• Klasy Akademickie (szkoły ponadpodstawowe);
• Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe).

W ramach Projektu wdrożone zostaną także działania związane z wyposażeniem/doposażeniem szkół
w TIK. Działania te będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem
nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Rozdział 3
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1. Grupa docelowa rozpatrywana jest na trzech poziomach (Zgodnie z SZOOP WRPO 2014+):
•

Szkoły podstawowe, gimnazjalne (po wdrożeniu reformy edukacji - szkoły podstawowe,
klasy: 7 i 8) i ponadpodstawowe;

•

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

•

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych (po wdrożeniu reformy edukacji- szkół
podstawowych, klas: 7 i 8)i ponadpodstawowych.

Kryterium

decydującym

o

zakwalifikowaniu

szkoły

do

Projektu,

w

której

zaplanowano

doposażenie/wyposażenie w sprzęt TIK, do Projektu będzie:
a. kwalifikowanie się szkoły do kategorii szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali
regionu (szkoła osiągnęła wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla
województwa wielkopolskiego w okresie ostatnich 2 lat, począwszy od roku, w którym składana
jest deklaracja udziału w Projekcie);
b. realizacja

wsparcia

dokonywana

na

polegającego na wyposażeniu/doposażeniu szkoły w TIK będzie

podstawie

indywidualnie

zdiagnozowanego

zapotrzebowania

szkół

podstawowych, gimnazjalnych (po wdrożeniu reformy edukacji- szkół podstawowych, klas: 7 i 8) i
ponadgimnazjalnych. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub
inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz
zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę.
2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z zasadami równości płci oraz niedyskryminacji.
3. Z

uwagi

na

uwarunkowania

technologiczne

wsparcia,

oferowanego

szkołom

w Projekcie, prosimy o przeslanie wraz z deklaracją uczestnictwa i kwestionariuszem ankiety,
skanów rysunków budynków, zawierających wszystkie pomieszczenia lekcyjne z uwzględnieniem
ich wymiarów na tle budynku z podziałem na piętra.
W przypadku braku podkładów budowlanych lub też rysunków prosimy o przesłanie szkiców
sytuacyjnych budynków z instrukcji PPOŻ, z wymiarowaniem budynków na zewnątrz oraz klas
lekcyjnych (długość, szerokość).
Prosimy także o krótką informację, na temat przeważającej technologii budowlanej zastosowanej
w budynku szkolnym. (drewniana, cegła ceramiczna, płyta betonowa).
Na podstawie ww. informacji zostanie wykonana symulacja radiowa zasięgu sieci
Wi-Fi w szkole.

Rozdział 4
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Warunkiem przyjęcia szkoły do Projektu będzie złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji
i arkusza diagnozy.
2. Deklarację uczestnictwa wraz z arkuszem diagnozy oraz dokumentami opisanymi w pkt 3 rozdziału
III należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 15 września 2017 r. na adres Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, z dopiskiem – Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020”.
3. Deklaracja wymaga podpisu i pieczęci dyrektora szkoły oraz podpisu i pieczęci uprawnionego
przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.
4. Wzór deklaracji wraz z linkiem do arkusza ankiety dostępny jest na stronie internetowej ODN
w Poznaniu.
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół stworzona zostanie lista rezerwowa,
która stanowić będzie uzupełnienie listy podstawowej.
6. Kwestie sporne dotyczące rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych będzie rozpatrywać Komisja
rekrutacyjna w składzie:
•

Dyrektor Projektu – Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej,

•

Kierownik Projektu – Sekretarz Komisji rekrutacyjnej,

•

Asystent Kierownika Projektu – Członek Komisji rekrutacyjnej.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu w siedzibie Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu oraz na stronie internetowej www.odnpoznan.pl

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej ODN
w Poznaniu.

