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ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PROJEKTU 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 

 

1. Czy projekt jest bezpłatny? 

Tak, działania podejmowane w projekcie są bezpłatne. Szkoła nie ponosi kosztów 

finansowych, zabezpieczyć jednak musi koszty kadrowe w postaci pracy i 

zaangażowania koordynatora lub nauczycieli lub innych przedstawicieli społeczności 

szkolnej.  

 

2. Czy jest jakaś konkretna lista działań, które szkoła powinna zrealizować w 

projekcie? 

Nie, działania projektowe będą pojawiać się na bieżąco. Szkoła sama wybiera sobie te 

działania, w które chce się zaangażować uwzględniając przy tym swoje zasoby 

kadrowe oraz potrzeby szkolne. Można brać udział we wszystkich proponowanych 

działaniach albo tylko w niektórych. 

 

3. Czy potrzebna jest sprawozdawczość w projekcie? 

W pierwszym roku funkcjonowania projektu nie wymagamy od szkół sprawozdań 

merytorycznych z wykonywanych zadań. Jeśli będzie potrzebna sprawozdawczość to 

w sytuacjach, w których partner projektowy fundacji, np. w sytuacji wspólnie 

realizowanego konkursu będzie tego oczekiwał 

 

4. Czy może być więcej niż dwóch koordynatorów? 

Tak. System rejestracji daje możliwość wpisania danych dwóch koordynatorów. Jeśli 

szkoła potrzebuje ich więcej prosimy w tej sprawie napisać wiadomość e-mail na adres 

soc@dbamomojzasieg.pl podając niezbędne informacje zgodnie z zapisami 

Regulaminu projektu. 

 

5. Kto może być koordynatorem w projekcie SOC?  

De facto każdy nauczyciel. Najczęściej koordynatorami zostają pedagodzy lub 

psycholodzy szkolni, bądź nauczyciele informatyki. Ale co do zasady koordynatorem 

może być każdy nauczyciel w szkole. 

 

6. Czy koordynatorem może być uczeń albo rodzic? 

Nie. 

 

7. Czy szkoła i nauczyciel dostają certyfikaty i zaświadczenia? 

Tak. Pomimo tego, że projekt szkół odpowiedzialnych cyfrowo jest projektem ciągłym 

(wieloletnim) jego formalne rozliczenie następuje zawsze pod koniec roku szkolnego. 

Główne certyfikaty będą zatem wydawane pod koniec czerwca każdego roku. 

Gdańsk 
dn. 12.10.2021 
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Zaświadczenia dla uczestników związane z udziałem w webinarach i różnych 

szkoleniach czy konkursach realizowanych w trakcie roku szkolnego będą wysyłane 

po zakończeniu określonego zadania. UWAGA!!! Wszystkie certyfikaty i 

zaświadczenia w projekcie mają formę elektroniczną i będą wysyłane koordynatorom 

za pomocą elektronicznych adresów email. 

 

8. Jakie działania przewidziano w projekcie na rok 2021/2022? 

 

Przede wszystkim dzielenie się wiedzą, opracowywanie dedykowanych materiałów i 

zachęcanie Państwa do podejmowania konkretnych działań. Czekają zatem na 

Państwa: 
 

 Webinary SOC: wykłady online, realizowane przynajmniej raz na kwartał, 

dostępne wyłącznie dla SOC, poświęcony konkretnym obszarom rozwoju 

cyfrowego szkoły. 

 SOCowirówka: wyjątkowe spotkania online, których formuła opiera się o 

odpowiedzi na nadsyłane przez Państwa pytania dotyczące konkretnych wyzwań 

w szkole. Wspólnie będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, przy zachowaniu 

anonimowości autora nadesłanego problemu czy pytania. 

 SOC NEWS: newsletter dostępny tylko dla Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo, 

wychodzący do Państwa raz w miesiącu – dzięki niemu nie przegapią Państwo 

nowych dostępnych materiałów dydaktycznych, ciekawych wieści ze świata 

edukacji cyfrowej czy informacji o konkursach lub pomysłach na pracę z uczniami. 

 Cykliczne poradniki: w formie krótkich instrukcji pomagających wdrażać 

określone zmiany, np.  

− Jak zbudować w szkole kodeks używania smartfonów? 

− Narzędzia diagnostyczne w zakresie e-uzależnień dla psychologa szkolnego 

− Scenariusze zajęć dotyczących higieny cyfrowej, problemu e-uzależnień czy 

zrobienia klasowego detoksu cyfrowego. 

 

 Dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej SOC na Facebooku: już wkrótce otrzymają 

Państwo zaproszenie do grupy, która będzie służyła wymianie doświadczeń i 

bieżącemu kontaktowi między szkołami.  

 Udział w dedykowanych badaniach: i otrzymywanie wyników dla swojej szkoły – już 

na jesieni będą Państwo mogli wziąć udział w jednym z nich. 

 Materiały partnerów naszego programu przez cały czas będziemy pozyskiwać dla 

szkół specjalne materiały. Czasem będą to materiały dla wszystkich, jak te, które już 

niedługo powędrują do Państwa (ale dziś to jeszcze niespodzianka), a czasem będą to 

nagrody w konkursie otwartym tylko dla wspólnoty SOC. 

 


