Gdańsk
dn. 22.02.2021

REGULAMIN PROJEKTU
„SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Projektu pt.
„SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO”, zwanego dalej „Projektem”.
2. Organizatorem Projektu jest fundacja Dbam o Mój Z@sięg 80-537 Gdańsk ul.
Wyzwolenia 17c/3 NIP: 957-108-25-04 REGON: 363242207; KRS: 0000591833, zwanym
dalej „Fundacją”.
3. Projekt jest intelektualną własnością Fundacji.
4. Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na
rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły.
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).
5. Do Projektu mogą być zgłoszone szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które
działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
6. Projekt skierowany jest zarówno do szkół publicznych, jak i niepublicznych.
7. Zgłoszenie szkoły do Projektu jest dobrowolne i bezpłatne.
§2
Główne założenia Projektu
1. Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to ogólnopolski projekt edukacyjny,
którego ideą jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem
cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk
między szkołami i innymi instytucjami.
2. Udział w Projekcie podnosi świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspiera szkoły w procesie tworzenia
szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla
świata cyfrowego.
3. Działania podejmowane w Projekcie promują inicjatywy podkreślające ważność relacji
osobistych w świecie cyfrowym, wzbudzają wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
występowanie zachowań prospołecznych oraz wspierają uczniów w ich rozwoju i
przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.
§3
Zasady zgłoszenia udziału w Projekcie
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1. W celu zgłoszenia szkoły do Projektu dyrektor szkoły podstawowej lub
ponadpodstawowej bądź osoba reprezentująca szkołę rejestruje się na Platformie
zgodnie z instrukcją zamieszczoną na https://dbamomojzasieg.pl/soc/
2. Szkołę może zgłosić nauczyciel uzyskując od dyrektora zgodę pisemną lub ustną na
przystąpienie do Projektu.
3. Rejestracja do Projektu jest dobrowolna, bezpłatna i prowadzona w trybie ciągłym.
4. W każdym momencie zgłoszona szkoła może odstąpić od uczestnictwa w Projekcie.
5. Szkoła może być zgłoszona do Projektu tylko przez jednego nauczyciela szkoły.
6. Prawidłowo zgłoszona szkoła otrzymuje swój unikatowy KOD dla szkoły, który
będzie niezbędny do realizacji wszelkich działań przewidzianych w Projekcie.
7. Podczas rejestracji do Projektu dyrektor szkoły lub nauczyciel posiadający zgodę
dyrektora wyznacza Koordynatora Szkolnego Projektu, który będzie osobą
odpowiedzialną za realizowanie Projektu na terenie szkoły. Koordynator Szkolny
Projektu odpowiedzialny jest w szczególności za:
a. Bieżący kontakt z przedstawicielem Fundacji w sprawach realizacji Projektu.
b. Realizację działań projektowych na terenie szkoły.
c. Sprawozdanie z realizowanych działań projektowych w sytuacji, jeśli działanie
takiego sprawozdania wymaga.
8. W razie potrzeby istnieje możliwość powołania więcej niż jednego Koordynatora
Szkolnego
9. W przypadku rezygnacji Koordynatora Szkolnego Projektu istnieje możliwość
zgłoszenia nowego Koordynatora Szkolnego. W takim przypadku dyrektor szkoły jest
zobowiązany poinformować Fundację o takim zamiarze wysyłając emaila na adres
soc@dbamomojzasieg.pl W treści wiadomości email należy podać wszystkie
niezbędne dane nowego Koordynatora Szkolnego.
§4
Korzyści dla szkoły wynikające z dołączenia do Projektu
1. Dostęp do innowacyjnego Projektu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące
wsparcie w jego realizacji.
2. Bezpłatny udział w badaniach naukowych oraz realizowanych diagnoz szkolnych
realizowanych przez Fundację.
3. Bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny
cyfrowej i ważności relacji osobistych.
4. Możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych
realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo.
5. Wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej.
6. Wsparcie ekspertów fundacji w realizacji działań projektowych.
7. Możliwość udziału w kampaniach społecznych, konkursach i innych inicjatywach
realizowanych przez Fundację.
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8. Dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo
umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
9. Certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Projektu.
a. Certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla koordynatora Projektu wydawany
jest na rok szkolny.
b. W sytuacji, w które szkoła zgłoszona do Projektu w ogóle nie będzie realizować
zadań określonych w projekcie certyfikat na kolejny rok, jak również
zaświadczenie dla koordynatora nie będzie wysyłane do szkoły.
c. Jeśli szkoła zgłoszona do udziału w Projekcie nie będzie realizowała żadnych
zadań przez pięć lat szkoła zostanie usunięta z Projektu.
§5
Rezygnacja z udziału w Projekcie
1. Każda zarejestrowana do Projektu szkoła ma możliwość rezygnacji z udziału w
Projekcie w każdym momencie jego trwania.
2. W przypadku chęci rezygnacji z Projektu dyrektor szkoły, w której jest on realizowany
drogą wiadomości elektronicznej zawiadamia Fundację o rezygnacji z Projektu.
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§6 Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie https://dbamomojzasieg.pl/soc/
Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Pytania w sprawie Projektu należy kierować na adres soc@dbamomojzasieg.pl lub za
pośrednictwem form kontaktu podanych na stronie Projektu.
Osobą odpowiedzialną za merytoryczną realizację Projektu jest Pan Maciej Dębski –
Prezes Zarządu Fundacji (email: m.debski@dbamomojzasieg.com tel. 512-474-482).
Fundacja zastrzega sobie prawo do rozwoju Projektu i tworzenia działań
realizowanych w jego obrębie.
Fundacja zastrzega sobie prawo do podejmowania współpracy niezbędnej do
prawidłowej realizacji Projektu z instytucjami wspierającymi Projekt.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zamknięcia realizowanego Projektu bez podania
przyczyny.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Projektu.
Regulamin Projektu obowiązuje od momentu opublikowania na stronie
https://dbamomojzasieg.pl/soc/
Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 r.
.
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