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Regulamin rekrutacji szkół 

do udziału w projekcie Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu 

kształcenia (dalej: Projekt) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki 
 

Definicje: 

Projektodawca – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Lewartowskiego 17, 

Szkoła – szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa aplikująca do udziału w Projekcie 

Uczestnik Projektu – uczeń Szkoły zgłoszonej do Projektu, który uczestniczy w zajęciach 

dodatkowych sfinansowanych w ramach Projektu 

 
§ 1. 

Grupa docelowa 

1. Do udziału w Projekcie mogą aplikować szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe 

z województwa mazowieckiego oraz województw ościennych. 

2. Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w szkołach w ramach Projektu 

mogą zostać oddelegowani nauczyciele informatyki, matematyki oraz fizyki z co najmniej 3-

letnim stażem zawodowym (weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu 

zgłoszenia Szkoły do Projektu). 

3. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkołach w ramach Projektu mogą być 

uczniowie i uczennice, którzy mają ukończone 12 lat (dotyczy klas 7-8 w szkołach 

podstawowych) oraz nie ukończyli jeszcze 16 lat (dotyczy klas 1 szkół ponadpodstawowych). 

Wiek ucznia weryfikowany jest na dzień rozpoczęcia pierwszych zajęć w projekcie* 

(*Uczeń może ukończyć 16 lat już w trakcie trwania Projektu). 

Dodatkowo uczniowie/uczennice powinny wykazywać się szczególnym zainteresowaniem 

informatyką, matematyką lub fizyką (weryfikowane na etapie rekrutacji uczniów do projektu na 

podstawie karty ucznia uzdolnionego). 

 
§ 2. 

Kryteria przystąpienia Szkoły do Projektu 

1. Szkoła przystępująca do Projektu zobowiązuje się do: 

 

 wskazania dwóch nauczycieli (informatyka i matematyka lub informatyka i fizyka), którzy 

w duecie poprowadzą interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne; 

 

 zrekrutowania grupy 20-25 uczniów/uczennic zgodnie z opisem grupy docelowej w § 1; 



 

2 

 

 zapewnienia nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu warunków 

zapewniających realizację Projektu zgodnie z jego założeniami, w szczególności: 

a) udostępnienia pracowni komputerowej w wymiarze 40 godz. w roku szkolnym na 

potrzeby zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach Projektu w terminach 

i godzinach ustalonych przez Szkołę, 

b) oznakowania pomieszczeń, w których będą realizowane zajęcia w ramach Projektu 

zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO 

WER (Projektodawca udostępni materiały do oznakowania pomieszczeń). 

 

 zaproszenia rodziców uczniów – uczestników projektu na 3-godzinne warsztaty prowadzone 

w ramach Projektu oraz udostępnienia odpowiedniego miejsca w Szkole, 

 

 umożliwienie uczniom uczestniczącym w zajęciach pozalekcyjnych wzięcia udziału  

w 6-godzinnych warsztatach realizowanych w siedzibie Projektodawcy, w tym zapewnienie 

opiekunów dla grupy ze strony Szkoły podczas przebywania na warsztatach, w drodze 

na warsztaty oraz w drodze powrotnej, 

 

 umożliwienie uczniom uczestniczącym w zajęciach pozalekcyjnych wzięcia udziału 

w wybranych wykładach (co najmniej 2 wykłady) udostępnianych przez Projektodawcę 

w siedzibie uczelni lub w formule zdalnej. W przypadku wizyty młodzieży uczestniczącej 

w projekcie w siedzibie Projektodawcy Szkoła zapewni opiekunów dla uczniów na czas 

pobytu w Uczelni oraz podczas dojazdu. W przypadku uczestnictwa w wykładzie on-line 

Szkoła umożliwi uczniom dostęp do sali/klasy wyposażonej w komputer oraz projektor 

z możliwością wyświetlenia filmu z wykładem, 

 

 wszystkie wyżej wymienione zajęcia są dla uczniów nieodpłatne, 

 

 poddania się ewentualnej kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w ramach Projektu 

realizowanej przez Instytucję Pośredniczącą i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie 

funduszy strukturalnych. 

 

2. Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie znajdują się w umowie o współpracy 

ze Szkołą, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. 
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§ 3. 

Zasady i przebieg procesu rekrutacji 

 

1. Rekrutacja Szkół do projektu będzie prowadzona w okresie: 20-30 września 2019. 

2. Informacja o rekrutacji zostaje ogłoszona do wiadomości na stronie Projektu: http://uniwersytet-

wirtualny.edu.pl/umo oraz skierowana do bazy szkół, w której posiadaniu jest Projektodawca. 

3. Aby dopełnić zgłoszenia Szkoły do Projektu, należy przesłać wypełniony Formularz zgłoszenia 

Szkoły (wzór w załączeniu). Formularz należy przesłać w formie skanu na adres: 

jgolaszewska@wwsi.edu.pl najpóźniej do dnia 30.09.2019. 

4. Wybór Szkół odbędzie się na zasadzie weryfikacji Formularzy zgłoszenia pod kątem spełnienia 

kryteriów dotyczących grup docelowych oraz na podstawie oświadczeń Dyrektorów placówek 

o podjęciu zobowiązania do zawarcia Umowy o współpracy w ramach Projektu. W przypadku 

prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszenia Szkoły do Projektu o zakwalifikowaniu będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. 

5. Do współpracy w ramach Projektu zostanie zaproszonych 10 Szkół. 

 
§ 4. 

Załączniki 

1. Załącznikami do regulaminu są: 

1) Umowa o współpracy ze Szkołą wraz z ramowym harmonogramem działań w Projekcie. 

2) Formularz zgłoszenia Szkoły do Projektu. 
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