
 

 
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia [Projekt] 

Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

1. Podstawowe informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki zwaną dalej 

Projektodawcą. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

3. Projekt skierowany jest do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych (7-8 klasa), 3 klas 

gimnazjum oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, która w momencie rozpoczęcia 

udziału w Projekcie nie ukończyła 16 r. życia. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie 

(00-169) przy ul. M. Edelmana 17. 

5. Okres realizacji Projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020. 

 

2. Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

1. Projektodawca – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. M. Edelmana 17, NIP: 525-21-85-183. 

2. Instytucja Pośrednicząca (IP) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

3. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

na podstawie procedury rekrutacyjnej regulowanej przez Regulamin zakwalifikowana zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie. 



 

 
5. Rodzic/Opiekun prawny – rodzic, osoba będąca opiekunem prawnym dziecka i posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

6. Biuro Projektu – kontakt: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. M. Edelmana 17, pok. 215, 

tel. 0 22 489 64 90. 

7. Strona www Projektu - http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/umo 

 

3. Założenia projektu 

1. Nadrzędnym celem Projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji w postaci 

rozwijania oferty edukacyjnej na rzecz osób spoza społeczności akademickiej. Zadaniem Projektu 

jest umożliwienie podniesienia kompetencji w zakresie ICT w korelacji z naukami matematyczno-

przyrodniczymi. Uczestnicy Projektu podniosą swoje kompetencje również w zakresie 

rozwiązywania złożonych problemów, umiejętności pracy w grupie projektowej. Formy 

edukacyjne realizowane w Projekcie umożliwią rozbudzenie ich ciekawości poznawczej 

uczestników oraz zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim, jako miejscem naukowego 

oglądu rzeczywistości. 

2. Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz 

w 10 szkołach (podstawowych i/lub ponadpodstawowych) z terenu woj. mazowieckiego i woj. 

sąsiednich. 

3. Działania w projekcie: 

a) DZIAŁANIE I - Kluby Młodych Naukowców 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w małych kilkunastoosobowych grupach w uczelni. Tematyka zajęć 

interdyscyplinarna: np. korelacja matematyki z informatyką. Prowadzone przez team nauczyciel (np. 

matematyk) oraz wykładowca akademicki (informatyk) metodą projektów.  

Zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym oraz szczególnie zainteresowanym dziedziną IT. 

Wymiar godzinowy: 40 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. 

I edycja zajęć: 12.2018-06.2019 

II edycja zajęć: 10.2019-06.2020 

b) DZIAŁANIE II - Zajęcia pozalekcyjne w szkołach z wykorzystaniem kursów e-learningowych 

oraz wykładów on line udostępnianych na platformie Uniwersytet Wirtualny 

Zajęcia interdyscyplinarne realizowane w 10 zrekrutowanych szkołach przez duety nauczycieli – 

informatyka i np. matematyka, fizyka.  

http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/umo


 

 
Zajęcia pozalekcyjne w grupach ok. 20 – 25 uczniów. Metodyka organizacji zajęć odwołuje się do tzw. 

„odwróconej klasy”. Uczniowi zostaną dostarczone materiały do samokształcenia w postaci kursów e-

learningowych oraz wykładów on line.  

Realizacja zajęć w szkołach będzie miała miejsce w okresie: 09.2019 – 06.2020 

Łączny wymiar zajęć dla jednego ucznia to 40 godz. lekcyjnych w roku szkolnym. Wymiar ten nie 

uwzględnia czasu poświęconego na naukę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych zasobów. 

c) DZIAŁANIE III - Szkolenia z metod efektywnego uczenia się oraz wsparcie dla rodziców 

uczestników zajęć 

W ramach zad. zaplanowano warsztaty z technik efektywnego uczenia się ze szczególnym naciskiem 

na korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (każdy uczestnik zajęć realizowanych w szkole, która 

przystąpi do Projektu weźmie udział w 6 godz. warsztatach w siedzibie WWSI).  

Jednocześnie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu bezpieczeństwa 

korzystania z sieci Internet w kontekście nadzoru i wsparcia rodzicielskiego w siedzibach szkół, które 

przystąpią do Projektu. 

4. Miejsca realizacji zajęć w ramach Projektu: 

• siedziba Projektodawcy  

(siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,  

Warszawa, ul. M. Edelmana 17), 

• szkoły podstawowe/ponadpodstawowe, które zostaną zrekrutowane do Projektu  

5. Dla uczestników zajęć przewidziano: 

• dla wszystkich uczestników zajęć – dostęp do materiałów dydaktycznych związanych 

z tematyką danych zajęć w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu zajęć, 

• dla uczestników działania Kluby Młodych Naukowców: książki popularnonaukowe oraz wizytę 

w placówce typu muzeum, centrum nauki, instytut naukowy lub park technologiczny, 

• dla uczestników warsztatów z zakresu efektywnego uczenia się realizowanych w siedzibie 

Projektodawcy – catering. 

 

4. Informacje dodatkowe 

1. Zajęcia w ramach Projektu realizowane będą w dni powszednie oraz w wyjątkowych przypadkach 

w soboty. Wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem w terminie i miejscu 

wskazanym przez Biuro Projektu. 



 

 
2. Aktualne harmonogramy zajęć będą dostępne na stronie internetowej Projektu a informacje o 

ewentualnych zmianach wysyłane na adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych podane w 

Formularzu zgłoszeniowym do Projektu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniach kompetencji w trakcie 

realizacji zajęć. 

4. Udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny. 

5. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać dziecko, które w momencie rozpoczęcia zajęć 

w Projekcie nie ukończyło 16 lat. Ze względu na planowany zakres oraz poziom zajęć sugerowany 

przedział wiekowy uczestników: 12-16 lat (uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej – 7-8 

klasa, 3 klasy gimnazjum oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej).  

2. Działanie Kluby Młodych Naukowców adresowane jest do uczniów spełniających kryteria zawarte 

w Karcie Ucznia Uzdolnionego (Karta stanowi element formularza Zgłoszenia kandydata do 

projektu – dokument dostępny na stronie projektu). 

3. Działania skierowane do rodziców adresowane są w pierwszej kolejności do rodziców uczniów 

będących uczestnikami Projektu, jednak ze względu na ich warsztatowy charakter mogą wziąć 

w nich udział również inni zainteresowani rodzice ze szkoły, w które jest realizowany Projekt. 

4. Rekrutacja 10 szkół podstawowych/ponadpodstawowych do Projektu odbędzie się w drodze 

niezależnego konkursu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Projektu. Informacja 

zostanie również skierowana na adresy internetowe sekretariatów szkół z terenu objętego 

wsparciem. Pierwszeństwo zgłoszenia uzyskają szkoły, których uczniowie uczestniczą w 

pilotażowych zajęciach Klubów Młodych Naukowców. 

5. Zadania w Projekcie adresowane są w równym stopniu do kobiet, jak i mężczyzn, osób sprawnych 

oraz niepełnosprawnych. Ze względu na zdiagnozowane bariery w dostępie do działań o 

charakterze, jak te podejmowane w projekcie przez kobiety oraz osoby z niepełnosprawnością 

osoby takie będą traktowane preferencyjnie na etapie rekrutacji. 

6. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu zostaje osoba zakwalifikowana do udziału w nim na 

podstawie procedury rekrutacyjnej, która w terminie wskazanym przez Biuro Projektu wypełni 

Formularz zgłoszeniowy oraz podpisze Umowę uczestnictwa w Projekcie (dokumenty zostaną 

udostępnione kandydatom zakwalifikowanym do udziału w projekcie). 



 

 
6. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. 

2. Nabór na kolejne edycje zajęć jest prowadzony w terminach ustalonych przez Kierownika 

Projektu i ogłaszany na stronie internetowej Projektu. 

Etapy rekrutacji dla Działania I: 

1 etap: Dostarczenie do Biura Projektu pobranego ze strony WWW projektu Zgłoszenia kandydata do 

projektu ze wskazaniem preferowanej grupy zajęciowej. Biuro Projektu potwierdzi dostępność miejsc 

wybranych zajęciach. 

a) O zakwalifikowaniu Kandydatów/Kandydatek do udziału w zajęciach w ramach Działania I będą 

decydowały następujące kryteria: 

- Wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, 

- Przynależność do grupy docelowej (weryfikacja wieku) 

- Kobiety - + 10 pkt. 

- Osoby z niepełnosprawnością (co należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim) - + 10 pkt. 

- Punktacja obliczona na podstawie Karty Ucznia Uzdolnionego według następujących 

kryteriów: 

W przypadku spełnienia pkt 1 karty – 2 pkt. 

W przypadku spełnienia pkt. 2 karty – 2 pkt. 

W przypadku spełnienia pkt. 3 karty – 3 pkt. 

W przypadku spełnienia pkt. 4 karty – 3 pkt. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

b) Zgłoszenia do każdej edycji zajęć będą rozpatrywane niezależnie.  

2 etap: Podpisanie umowy udziału w projekcie oraz innych wymaganych przez IP dokumentów 

pobranych z biura projektu. 



 

 
Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, zgody dotyczące udziału dzieci w zajęciach podpisują 

Rodzice/Opiekunowie prawni. 

 

Etapy rekrutacji dla Działania II i III: 

1 etap: Wyłonienie 10 szkół w otwartym konkursie (zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

Projektu) zakończone podpisaniem umów o współpracy. 

2 etap: Rekrutacja uczniów do szkolnych kół zainteresowań na podstawie udostępnionego przez 

Projektodawcę pre-testu kompetencyjnego (interaktywny test dostępny w wersji elektronicznej). 

3 etap: Dostarczenie do Biura Projektu przez nauczycieli wyznaczonych przez szkoły biorące udział w 

projekcie kompletów dokumentów w postaci Formularzy zgłoszenia oraz oświadczeń. 

Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, zgody dotyczące udziału dzieci w zajęciach podpisują 

Rodzice/Opiekunowie prawni. 

4 etap: Potwierdzenie kwalifikowalności kandydatów (uczniów i rodziców) do udziału w Projekcie w 

poszczególnych szkołach. Zatwierdzenie list podstawowych oraz uzupełniających na podstawie 

wyników pre-testu (dotyczy uczniów). Podczas rekrutacji szkoły uwzględnią również dodatkową 

punktację dla grup: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnością na zasadach jak w Rekrutacji dla 

Działania I. 

3. O zakwalifikowaniu Kandydata do Uczestnictwa w Projekcie Biuro Projektu poinformuje drogą 

mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu kandydata do projektu. 

4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej formie wsparcia w Projekcie tj. albo w działaniu 

I (Kluby Młodych Naukowców – jedna edycja) albo w działaniach II i III łącznie (Zajęcia 

pozalekcyjne w szkołach z wykorzystaniem kursów e-learningowych oraz wykładów on line 

udostępnianych na platformie Uniwersytet Wirtualny oraz Szkolenia z metod efektywnego 

uczenia się stanowią jeden blok zajęciowy) 

5. Zakwalifikowani Kandydaci/Kandydatki do Projektu zobowiązani będą do niezwłocznego  (nie 

później niż w dniu udzielenia pierwszego wsparcia) podpisania Umowy Uczestnictwa zawierającej 

Deklarację Uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku (Wzory 

dokumentów dostępne w Biurze projektu). 



 

 
6. Kandydaci/Kandydatki, którzy nie zostaną zakwalifikowani do Projektu ze względu na brak miejsc 

zostaną wpisani na listę rezerwową dla danego działania/grupy zajęciowej zgodnie z kolejnością 

zapisów/uzyskaną punktacją. 

7. W razie zwolnienia się miejsc na liście podstawowej, Kandydaci/Kandydatki z listy rezerwowej 

zostaną poinformowani o możliwości przystąpienia do Projektu. 

8. Przystąpienie Kandydata/Kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celu procesu rekrutacji. 

7. Uprawnienia i obowiązki uczestnika 

1) Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do: 

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia w zakresie opisanym w rozdziale 3 

niniejszego Regulaminu, 

b) otrzymania pomocy dydaktycznych/materiałów dydaktycznych do realizowanych zajęć, 

c) otrzymania pisemnego zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu udziału. 

 

2) Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a) Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 

b) Przestrzegania postanowień regulaminu Uczestnictwa w Projekcie. 

c) Wypełniania pre-testów i post-testów, które pozwolą na ocenę umiejętności i predyspozycji 

nabytych podczas zajęć. 

d) Uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej 

i uzyskania frekwencji na poziomie 90% godzin dydaktycznych. 

e) Wypełniania ankiet i dokumentów związanych z udziałem w Projekcie przygotowanych przez 

Projektodawcę i Instytucję Pośredniczącą, zarówno w jego trakcie, jak i po zakończeniu. 

f) Bieżącego informowania o zmianie danych kontaktowych. 

 

3) Kandydat/Kandydatka, w przypadku dziecka Rodzic/Opiekun Prawny, oświadcza, że zapoznał 

się z Regulaminem oraz spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie określone w Regulaminie. 

4) Kandydat/Kandydatka, w przypadku dziecka Rodzic/Opiekun Prawny, jest świadomy 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i oświadcza, że dane 

zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych są zgodne ze stanem faktycznym. 

 



 

 
8. Postanowienia końcowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 

niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie www Projektu. 

2. W związku z różnorodnością form zajęć przewidzianych do realizacji w Projekcie, Realizator 

zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad rekrutacji, uczestnictwa oraz organizacji 

poszczególnych rodzajów zajęć w celu usprawnienia działań podejmowanych w ramach Projektu, 

a w szczególności w związku z monitoringiem i ewaluacją Projektu.  

3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


