SZKOŁA 6.0
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Szkoła 6.0, zwany dalej
„Regulaminem”, określa zasady realizacji Projektu Szkoła 6.0. Ilekroć w niniejszym
Regulaminie jest mowa o:
✓ Projekcie, należy przez to rozumieć Projekt Szkoła 6.0, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie Wspólnota Polska;
✓ SWP, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Wspólnota Polska z siedzibą
w Warszawie;
✓ Organizatorze, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Wspólnota Polska
✓ Koordynatorze, należy przez to rozumieć Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia Wspólnota Polska (ODN SWP);
✓ Placówce, należy przez to rozumieć polonijną lub polską placówkę oświatową,
deklarującą chęć przystąpienia do udziału w Projekcie Szkoła 6.0;
✓ Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie Szkoła 6.0.
I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Organizatorem Projektu Szkoła 6.0 jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
2. Koordynatorem Projektu Szkoła 6.0 jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
3. Szkoła 6.0 to projekt współpracy polskich i polonijnych środowisk oświatowych. Nazwa,
nawiązująca do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz
szacunkowej
liczby
Polaków
z
kraju
i
z
zagranicy
obliczanej
na 60 milionów, jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli,
jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie budowania i podtrzymywania polskości.
4. Projekt Szkoła 6.0 realizowany jest od 1 września 2019 r. w polskich i polonijnych
placówkach oświatowych, które zadeklarowały współpracę partnerską. Do projektu
można dołączyć w trakcie trwania roku szkolnego.
5. Biuro projektu mieści się w Domu Polonii im. prof. A. Stelmachowskiego
w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.
6. Koordynatorem
Działania
I
jest
Kinga
Maciaszczyk.
Kontakt:
szkola6.0@wspolnotapolska.org.pl.
7. Koordynatorem
Działania
II
jest
Lucyna
Bzowska.
Kontakt:
szkola6.0@wspolnotapolska.org.pl.
8. Informacje o Projekcie: www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60, FaceBook: strona ODN
SWP.

II. CELE PROJEKTU

1. Podnoszenie jakości pracy i rozwój polonijnych oraz polskich placówek oświatowych.
2. Popularyzowanie wiedzy o Polsce, polskim języku, kulturze i historii poza granicami
kraju.
3. Popularyzowanie historii i dorobku Polonii oraz Polaków żyjących za granicą
w szkołach na terenie Polski.
4. Wymiana doświadczeń placówek partnerskich.
5. Wspieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci i młodzieży poprzez
aktywizację, współpracę, inicjatywy oraz działania edukacyjno-wychowawcze.
6. Zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0.
III. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I UZYSKANIA CERTYFIKATU SZKOŁA 6.0

1. Do projektu mogą przystąpić szkoły i przedszkola polonijne i szkoły z polskim językiem
nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki
oświatowe wszystkich typów działające w Polsce.
2. Zadania projektowe zostały ujęte w trzech Działaniach:
✓ Działanie I – wsparcie merytoryczne i objęcie opieką szkoły polonijnej przez
szkołę polską w oparciu o zasadę partnerstwa
✓ Działanie II - uzyskanie Certyfikatu Szkoła 6.0 (załączniki do regulaminu
nr 1 i 2);
✓ Działanie III - realizacja projektów partnerskich.
3. Udział w projekcie szkół polskich polega na zadeklarowaniu i zrealizowaniu zadań
wchodzących w skład Działania I bądź wszystkich Działań.
4. Udział w projekcie szkół polonijnych polega na zadeklarowaniu i zrealizowaniu zadań
wchodzących w skład Działania I i II bądź wszystkich Działań.
5. Warunkiem uzyskania Certyfikatu Szkoła 6.0 przez placówkę polonijną jest spełnienie
wymaganych kryteriów (załącznik do regulaminu nr 1) oraz zrealizowanie
wypracowanego i zatwierdzonego przez ODN SWP planu i harmonogramu zadań.
6. Warunkiem uzyskania Certyfikatu Szkoła 6.0 przez placówkę polską jest nawiązanie
współpracy ze szkołą polonijną oraz zrealizowanie wypracowanego i zatwierdzonego
przez ODN SWP planu i harmonogramu zadań promujących historię i dorobek Polonii
i Polaków żyjących za granicą (załącznik do regulaminu nr 2).
7. Wsparcie merytoryczne i objęcie opieką szkoły polonijnej przez szkołę polską w
oparciu o zasadę partnerstwa może polegać na np.
✓ diagnozie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości;
✓ opracowaniu planu pracy i sposobów jego realizacji w oparciu o diagnozę
potrzeb;
✓ współpracy uczniów z partnerskich placówek z wykorzystaniem platformy
Szkoły 6.0, w tym m.in. wymianę informacji o swoich środowiskach lokalnych,
wspólny udział w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych, artystycznych
czy wychowawczych związanych z celami programu, realizację projektów
edukacyjnych;

✓ współpracy kadry pedagogicznej, poprzez np. doradztwo metodyczne,
wymianę doświadczeń, pomysłów, realizację innowacji pedagogicznych,
budowanie bazy dobrych narzędzi i praktyk;
✓ podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej poprzez udział
w zjazdach, konferencjach, wizytach studyjnych, kursach, warsztatach
realizowanych przez SWP;
✓ przygotowaniu i współrealizacji z ODN SWP staży metodycznych oraz wizyt
studyjnych kadry pedagogicznej placówek partnerskich;
✓ innych działaniach i inicjatywach edukacyjno-wychowawczych, które realizują
cele Projektu Szkoła 6.0.
8. W ramach Działania III możliwe jest finansowanie z projektów Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” po zatwierdzeniu przez koordynatora.
9. Działania w ramach projektu poprzedza proces rekrutacji do projektu.
IV. PROCES REKRUTACJI

1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września 2019 r. i ma charakter otwarty.
2. Placówka oświatowa wypełnia elektronicznie formularz rekrutacyjny dostępny na
stronie www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60 .
3. Po ocenie formularza rekrutacyjnego Koordynator w formie mailowej informuje
kandydata o wynikach rekrutacji.
4. Informacje o wyniku rekrutacji Koordynator przesyła w ciągu 30 dni od dnia wysłania
kompletnego formularza rekrutacyjnego.
5. Lista placówek zakwalifikowanych do projektu zostanie umieszczona na stronie
internetowej projektu.
V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Pomoc w poszukiwaniu partnera dla placówek deklarujących udział w projekcie Szkoła
6.0.
2. Opieka merytoryczna i wsparcie organizacyjne w ramach każdego z trzech Działań
Projektu Szkoła 6.0.
3. Udostępnienie placówkom partnerskim platformy komunikacyjnej w celu realizacji
zadań projektowych.
4. Upowszechnianie i promowanie działań partnerskich placówek w mediach
społecznościowych zarządzanych przez SWP.
5. Informowanie o możliwości udziału w organizowanych przez siebie formach
doskonalenia kadry pedagogicznej placówek partnerskich.
6. Wystawienie Certyfikatu Szkoła 6.0 po spełnieniu wymagań przez placówki
partnerskie.
7. Zabieganie o patronat i mecenat organów prowadzących i nadzorujących placówki
oświatowe.
8. Współpraca z samorządami, organami nadzorującymi, instytucjami wspomagającymi
w celu zapewnienia wsparcia placówkom partnerskim.

9. Zabieganie o dodatkowe środki finansowe z budżetów organów samorządowych
i innych partnerów.
VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Realizacja planowanych Działań w ramach Projektu z zachowaniem jakości zadań
i ustalonych terminów.
2. Płynna komunikacja z partnerem i Koordynatorem.
3. Przygotowanie planu i harmonogramu zadań partnerskich w ramach udziału
w Projekcie.
4. Informowanie Koordynatora o realizowanych działaniach i ich promocja
z wykorzystaniem własnych kanałów informacyjnych.
5. Bezzwłoczne poinformowanie Koordynatora o rezygnacji z udziału w projekcie.
VII. FINANSOWANIE PROJEKTU

1. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
2. Nie przewiduje się finansowania działań ze środków Organizatora poza wyjątkowymi
i uzasadnionymi przypadkami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W przypadku aktualizacji regulaminu Organizator poinformuje o tym fakcie
Uczestników Projektu.
3. Organizator każdą aktualizację regulaminu zamieści na stronie internetowej Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019.
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Kryteria określające otrzymanie Certyfikatu dla placówki polonijnej
2. Kryteria określające otrzymanie Certyfikatu dla placówki polskiej

