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Formularz zgłoszeniowy do programu Edukacja
Inspiracja - edycja 2019/2020
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC i Fundacja Szkoła z Klasą zapraszają do 
udziału w III edycji programu Edukacja Inspiracja. 

W programie chcemy docenić nauczycieli i wzmocnić ich rozwój zawodowy, oferując wsparcie 
merytoryczne i finansowe w wysokości do 3500 zł na autorskie projekty edukacyjne realizowane 
wspólnie z uczniami w roku szkolnym 2019/2020.

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel - pomysłodawca projektu edukacyjnego, który w przypadku 
otrzymania finansowania będzie odpowiedzialny za jego realizację. W formularzu nauczyciel opisuje 
pomysł na projekt i planowane wydatki w ramach otrzymanego grantu. Przedstawia również zespół 
uczniów, z którym będzie pracował, oraz potrzeby, na które odpowiada projekt. Zwracamy uwagę, że 
cały formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy 
edytowania odpowiedzi). 

Zgłoszenia, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a jej 
decyzja zostanie ogłoszona do końca października 2019 roku. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu programu: http://bit.ly/EduInRegulamin

*Wymagane

1. Pełna nazwa szkoły *

2. Adres szkoły /ulica, numer/ *

3. Kod pocztowy *

4. Miejscowość *

5. Czy szkoła znajduje się w miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców? UWAGA! To
warunek konieczny, by starać się o finansowanie w programie. *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/EduInRegulamin&sa=D&ust=1563368077217000&usg=AFQjCNGA1_k-IExGsVOonhUn3mpkFNjLeg
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6. Województwo
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 dolnośląskie

 kujawsko-pomorskie

 lubelskie

 lubuskie

 łódzkie

 małopolskie

 mazowieckie

 opolskie

 podkarpackie

 podlaskie

 pomorskie

 śląskie

 świętokrzyskie

 warmińsko-mazurskie

 wielkopolskie

 zachodniopomorskie

7. Adres e-mail placówki *

8. Telefon kontaktowy do szkoły *

9. Strona www szkoły *

10. Imię i nazwisko dyrektora/ki szkoły *

11. Adres e-mail dyrektora/ki *

Informacje o nauczycielu/ce zgłaszającym/cej projekt

12. Imię i nazwisko nauczyciela/ki, który/a
zgłasza projekt *

13. Adres e-mail nauczyciela/ki *
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14. Numer telefonu komórkowego nauczyciela/ki
*

15. Prosimy nauczyciela/kę zgłaszającego/ą projekt edukacyjny o krótkie przedstawienie się.
Kim jesteś? Jakiego uczysz przedmiotu? Jakie są Twoje pasje i zainteresowania? Co
uważasz za swój sukces? UWAGA! Jeśli Twój projekt otrzyma finansowanie, tę informację
o Tobie umieścimy na stronie internetowej programu. *
 

 

 

 

 

Autorski projekt edukacyjny
Wierzymy, że nauczyciele najlepiej znają swoich uczniów i ich potrzeby, dlatego pozostawiamy im 
swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na realizację własnej wizji. 
 
Zgłaszany projekt powinien być skrojony na potrzeby uczniów oraz rozwijać ich potencjał i 
zainteresowania. Pamiętaj, że projekt edukacyjny zakłada oddawanie inicjatywy młodym ludziom oraz 
współpracę przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Ważne jest dla nas, by projekty rozwijały w 
uczniach kompetencje społeczne i zachęcały ich do zaangażowania w duchu takich wartości, jak 
tolerancja, solidarność, otwartość i równość.  
Doceniamy projekty, które są odpowiadają na potrzeby szkolnej i/lub lokalnej społeczności i włączają 
je w działania. 

16. Podaj tytuł zgłaszanego projektu
edukacyjnego. *

17. Opisz krótko swoją społeczność. Z jakimi uczniami i nauczycielami pracujesz? Jakie są
największe trudności, z którymi się mierzysz? Co w Twoim otoczeniu – w szkole, w
miejscowości – utrudnia Ci pracę? Czego Ci brakuje? *
 

 

 

 

 

18. Na jaką potrzebę uczniów odpowiada projekt? Skąd się o niej dowiedziałeś/aś? Czy udało
Ci się zweryfikować tę potrzebę wspólnie z uczniami lub społecznością szkolną? *
 

 

 

 

 

Opis projektu
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Przy ocenie będziemy brać pod uwagę: 
– pomysłowość – czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje rozwija? Jakie kompetencje kształtuje? 
– praca zespołowa – czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? 
Jak członkowie zespołu dzielą się zadaniami?    
– samodzielność – czy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom na każdym etapie realizacji? Czy 
rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi?  
– adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna – czy i na ile projekt odpowiada na potrzeby 
szkolnej i/lub lokalnej społeczności? W jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub 
lokalne?  
 
W opisie projektu edukacyjnego należy uwzględniać, że jego realizacja obejmuje rok szkolny 
2019/2020, a dokładnie okres od 4 listopada 2019 roku do 31 maja 2020 roku.  
 
Rozliczenie projektu - w przypadku otrzymania finansowania - będzie dwuetapowe:  
1. pierwszy etap obejmuje okres od 4 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, na jego 
zakończenie należy przygotować sprawozdanie częściowe;  
2. drugi etap - od 1 lutego do 31 maja 2020 roku; po zakończeniu działań w projekcie 
przygotowywane będzie roczne sprawozdanie końcowe.    
 
Oczywiście mamy świadomość, że we wniosku przedstawiony zostanie wstępny pomysł na projekt i 
że w trakcie realizacji może zaistnieć potrzeba wprowadzenia modyfikacji.

19. Krótko opisz, co zrobią uczniowie w projekcie? [2-3 zdania] *
 

 

 

 

 

20. Jakie są cele projektu? Wskaż maksymalnie trzy. Opisz je z perspektywy ucznia - co
zbada, zrozumie, pozna, zinterpretuje, zorganizuje itp. *
 

 

 

 

 

21. Jakie działania będzie realizował zespół uczniów działający pod Twoją opieką? Przedstaw
w punktach zakładany plan realizacji i prezentacji efektów projektu. Wskaż, czy dane
działanie zrealizujecie w pierwszym (4.11.2019 - 31.01.2020), czy też drugim
(1.02.-31.05.2020) etapie. *
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22. Czy planujesz włączyć i/lub wspierać społeczność szkolną i/lub lokalną? Jeśli tak, to w
jaki sposób? *
 

 

 

 

 

23. W jaki sposób i jakie kompetencje społeczne i obywatelskie będzie rozwijał projekt? *
 

 

 

 

 

Zespół projektowy
W każdym projekcie kluczową rolę powinni pełnić uczniowie. Zależy nam, by młodzi ludzie byli jego 
współautorami i czuli się odpowiedzialni za realizację projektu. 
 
Projekt powinien być realizowany przez co najmniej 5-osobowy zespół uczniów. Zachęcamy jednak 
do zaangażowania zróżnicowanej i możliwie jak największej grupy. 

24. Ilu uczniów weźmie udział w realizacji projektu edukacyjnego? *
 

 

 

 

 

25. Uczniów w jakim wieku włączysz w działania projektowe? Czy będą to uczniowie z jednej,
czy kilku klas? UWAGA! Projekt musi być realizowany z uczniami ze starszych klas szkół
podstawowych (klasy 4-8). *
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26. Opisz krótko zespół uczniów. W jaki sposób wyłonisz uczniów do udziału w projekcie?
Czy w zespole będą uczniowie o niskim kapitale społecznym, ekonomicznym? Czy w
zespole będą uczniowie z trudnościami wychowawczymi i/lub edukacyjnymi? Jeśli tak, to
z jakimi? *
 

 

 

 

 

27. Jakie role w zespole projektowym będą pełnić uczniowie? *
 

 

 

 

 

28. Czy w realizację projektu planujesz zaangażować też inne osoby, np. nauczycieli, innych
pracowników szkoły, rodziców? Jeśli tak, to kogo i w jakim celu? *
 

 

 

 

 

Budżet projektu
Finansowanie można przeznaczyć na wszystko, co jest niezbędne do realizacji projektu. Mogą to być 
np.: materiały edukacyjne, ich wydruk, przygotowanie ulotek, wyjazdy, bilety dla uczniów.  
 
Otrzymane środki finansowe można także przeznaczyć na wynagrodzenia – w tym nauczyciela 
realizującego projekt (wynagrodzenie nauczyciela może wynieść maksymalnie ¾ kwoty 
finansowania). Środki finansowe nie mogą być natomiast wykorzystane na koszty administracyjne.

29. Krótko opisz, na co zamierzasz przeznaczyć otrzymane środki finansowe. *
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30. Przedstaw kalkulację kosztów do wysokości 3 500 zł. Wypunktuj maksymalnie 6
zadań/działań, na które przeznaczysz finansowanie. Wskaż, kiedy zamierzasz wydać
środki finansowe - w pierwszym (4.11.2019 - 31.01.2020) czy drugim (1.02. - 31.05.2020)
etapie. Na koniec podaj sumę wszystkich kosztów w Twoim projekcie. *
 

 

 

 

 

Kalkulację przedstaw wg schematu:  
 
1. nazwa zadania  - etap wydatkowania (1 lub 2) - kwota  
2. nazwa zadania - etap wydatkowania (1 lub 2) - kwota 
(...) 
6. nazwa zadania - etap wydatkowania (1 lub 2) - kwota 
 
Suma wydatków w pierwszym etapie - kwota 
Suma wydatków w drugim etapie - kwota   
 
Łączna suma wydatków w roku szkolnym 2019/2020 - kwota  

Zagrożenia i potrzeby
Podczas całego procesu, od przygotowania po realizację projektu edukacyjnego, będziemy wspierać 
uczestników merytorycznie i coachingowo. Chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, 
dlatego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. 

31. Jakie masz obawy w związku z realizacją planowanego projektu? *
 

 

 

 

 

32. W jakich sprawach czy momentach możesz potrzebować naszego wsparcia? *
 

 

 

 

 

33. Jakie materiały edukacyjne, tematy szkoleń mogłyby Ci pomóc? *
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Pytania końcowe

34. Skąd dowiedziałeś/aś się o rekrutacji do programu Edukacja Inspiracja? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 z zaproszenia mailowego

 z Facebooka Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 z Facebooka Fundacji Szkoła z Klasą

 ze strony internetowej Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 ze strony internetowej Fundacji Szkoła z Klasą

 od dyrektora/ki

 od innego nauczyciela/ki

 od mojego ucznia/uczennicy - stypendysty/ki Horyzontów (dawniej Marzenia o Nauce)

 Inne: 

35. Czy brałeś/aś udział w którejś z poprzednich edycji programu Edukacja Inspiracja? *
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Tak, w edycji 2017/2018

 Tak, w edycji 2018/2019

 Nie

36. Czy Ty lub Twoja szkoła brała udział w programach Fundacji Szkoła z Klasą? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Nie wiem

37. Jeśli tak, to w jakim programie/ach?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Szkoła z Klasą 2.0

 Nauczyciel/ka 1 klasa

 Solidarność. Podaj dalej!

 Wartość dodana

 Asy internetu

 R-EU-Connected

Akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są 
dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w programie Edukacja Inspiracja.

38. Akceptacja Regulaminu *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu Edukacja Inspiracja i
akceptuję wszystkie jego postanowienia. Link do Regulaminu: http://bit.ly/EduInRegulamin

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/EduInRegulamin&sa=D&ust=1563368077233000&usg=AFQjCNFkQcPPriVBnPdkbIVdIMq2irgLZQ
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Technologia

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych są Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC (EFC) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowska 63/60, e-mail: biuro@efc.edu.pl, tel. 606 770 
955 oraz Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: 
fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 73. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 
zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane o umowie, w tym Twoje dane 
osobowe mogą być udostępniane sponsorom programów, w których uczestniczysz, do celów kontroli 
finansowej tych programów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów EFC i FSZK oraz 
sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą 
również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz EFC i FSZK usługi 
wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają 
prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym 
zakresie. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania 
dokumentacji programu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z 
obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje 
najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 
przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy 
prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

39. Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i
FSZK *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów programu - Edukacyjnej Fundacji im.
prof. Romana Czerneckiego (EFC) i Fundacji Szkoła z Klasą (FSZK) na podany adres e-mail
informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i FSZK.

 Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od organizatorów programu - Edukacyjnej Fundacji
im. prof. Romana Czerneckiego (EFC) i Fundacji Szkoła z Klasą (FSZK) na podany adres e-mail
informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i FSZK.

Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji o
działaniach i produktach edukacyjnych EFC i FSZK

Twój adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od EFC i 
FSZK informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i FSZK. Zgodę możesz wycofać 
w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: 
biuro@efc.edu.pl  oraz fundacja@szkolazklasa.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o działaniach i 
produktach edukacyjnych EFC i FSZK. Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania 
podmiotom, które świadczą na rzecz EFC i FSZK usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania 
tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń EFC i FSZK w tym zakresie. Dane będą 
przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do 
czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w 
którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań i produktów edukacyjnych 
EFC i  FSZK. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. 
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego 
przetwarzania. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:biuro@efc.edu.pl
mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl
mailto:biuro@efc.edu.pl
mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl

