Regulamin udziału w projekcie ProLog
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału w projekcie ProLog
(zwanym dalej projektem), którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej – Counterpart Fund (zwana dalej Fundacją), z siedzibą przy ul. Miedzianej 3A, 00-814
Warszawa, strona internetowa: www.efrwp.pl
2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach
wiejskich z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji działań
z podstawy programowej nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach 4-6.
3. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/
biologia/ geografia oraz do uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców woj. lubelskie
(szkoły publiczne i niepubliczne).
4. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 23 czerwca 2023 roku.
5. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku nr 1.
II. Warunki oraz tryb aplikowania do udziału w projekcie
1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 22 września do 7 października 2022 roku
w formie otwartej rekrutacji przy zachowaniu zasady bezstronności i przejrzystości.
2. Do udziału w projekcie mogą przystąpić szkoły podstawowe z gmin wiejskich, gmin miejskowiejskich i gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców z terenu woj. lubelskiego.
3. Do udziału w projekcie zgłaszany jest zespół nauczycielski składający się z nauczycieli
przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda, którzy to nauczyciele prowadzą zajęcia w tej
samej klasie.
4. Nauczyciel może być zgłoszony tylko raz, a więc tylko w ramach jednej szkoły. W przypadku
zgłoszenia tego samego nauczyciela w ramach innej szkoły, ocenie podlegać będzie zgłoszenie
szkoły, które wpłynęło jako pierwsze. Pozostałe zgłoszenia z powtarzającym się nauczycielem
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Do projektu zakwalifikowana zostanie jedna szkoła podstawowa z gminy.
6. Szkoła podstawowa, zgłaszając udział w projekcie:
a) oświadcza, że zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) wskazuje nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie, tzn. zrealizują wszystkie działania
wynikające ze Szczegółowego opisu projektu;
c) wskazuje klasę, która weźmie udział w projekcie, podając liczbę jej uczniów.
7. Szkoła podstawowa zgłasza swój udział do projektu wypełniając:
a) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
b) informację o nauczycielach (wraz z klauzulą RODO) i klasie stanowiącą załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
8. Wypełnione i podpisane dokumenty (formularz rekrutacyjny, informacja o nauczycielu i klasie)
należy przesłać skanem na adres m.janiak@efrwp.com.pl w terminie do 7 października 2022 roku
do godziny 23:59.
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9. Dokumenty aplikacyjne przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
10. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, rekrutacja może być kontynuowana po upływie
wyżej wymienionego terminu. Fundacja poinformuje o przedłużeniu rekrutacji na stronie
internetowej: www.efrwp.pl
III. Kryteria wyboru szkół do projektu
1. Złożone dokumenty aplikacyjne oceni komisja rekrutacyjna składająca się z dwóch przedstawicieli
Fundacji.
2. Zgłoszenia szkół zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Ocena formalna będzie obejmowała następujące kryteria:
1) sprawdzenie czy szkoła podstawowa (publiczna/niepubliczna) jest zlokalizowana na obszarze
objętym projektem;
2) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne są kompletne;
3) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne zostały przesłane w terminie wskazanym
w Regulaminie;
4) sprawdzenie czy zespoły nauczycielskie są unikatowe (czy nauczyciele nie powtarzają się
w innych zgłoszeniach).
4. Zgłoszenia szkół, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, będą podlegały ocenie merytorycznej.
5. Przy ocenie merytorycznej zgłoszenia szkół zostaną uszeregowane w oparciu o następujące
kryteria:
a. natężenie bezrobocia w gminie (odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym, dane za 2019, 2020, 2021) – dane pozyskane z GUS;
b. wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki na szkołę (z dwóch ostatnich lat: 2021, 2022) –
dane przesłane przez szkołę przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
6. Zgłoszone szkoły zostaną uszeregowane metodą pozycyjną w oparciu o ww. kryteria. Szkoła
z gminy o najwyższym natężeniu bezrobocia uzyska liczbę punktów odpowiadającą liczbie szkół
zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a szkoła z gminy o najniższym natężeniu otrzyma
1 pkt. W przypadku drugiego wskaźnika: szkoła, w której wyniki były najniższe uzyska liczbę
punktów odpowiadającą liczbie szkół zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a szkoła
z najwyższymi wynikami otrzyma 1 pkt. Punkty zostaną zsumowane.
7. Do projektu zostanie zakwalifikowanych od 7 do 10 szkół, które zdobędą najwyższą sumaryczną
liczbę punktów. Pozostałe szkoły zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
8. W przypadku szkół o tych samej liczbie punktów i przekroczeniu limitu szkół przyjmowanych do
projektu, do udziału w projekcie zostanie wybrana szkoła z niższym wynikiem z egzaminu
ósmoklasisty. Jeśli porównanie tej wartości nie da rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostanie
losowanie.
9. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w projekcie, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna
szkoła z listy rezerwowej.
10. Lista zakwalifikowanych do projektu szkół oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie
internetowej Fundacji www.efrwp.pl
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IV. Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników projektu na
gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a, b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04. 05.2016r).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do rekrutacji
i realizowania projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych. Niewyrażenie przez uczestnika projektu zgody na przetwarzanie danych
osobowych sprawia, że udział tej osoby w projekcie nie będzie możliwy.
3. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej - Counterpart Fund z siedzibą: 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A. Dane osobowe mogą
również zostać przekazane innym podmiotom działającym na zlecenie administratora np. w
zakresie IT oraz organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa krajowego. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu
rozliczenia projektu oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora
danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny w biurze Fundacji oraz na
stronach internetowych www.efrwp.pl.
2. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie łącza,
sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych,
przerwy w dostawie Internetu itp.) oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
wykorzystanych systemów internetowych, wynikających z błędu zewnętrznego.
4. Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować szkoły na
stronach internatowych www.efrwp.pl.
5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Fundacja.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji projektu lub do odstąpienia od
realizacji projektu bez podania przyczyny.
Załączniki:
Zał. 1 – Szczegółowy opis projektu.
Zał. 2 – Formularz zgłoszeniowy.
Zał. 3 – Informacja o nauczycielu i klasie.

Przyjęto dnia: 21.09.2022 roku.
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