
Wersja z dnia 1.09.2017 

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO  
„Szkoła to my!” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Szkoła to my!” (zwanym dalej w treści 
regulaminu „Programem”). 

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Szkoła z Klasą z siedzibą w Warszawie, 
ul. Noakowskiego 10/5, zwana dalej FSZK, lub Organizatorem.  

3. Uczestnikiem Programu jest szkoła lub inna placówka oświatowa lub kulturalna, reprezentowana przez 
dyrektora, nauczyciela lub opiekuna, zwana dalej Uczestnikiem.  

4. Zadania w Programie realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne: nauczyciele, przedstawiciele 
dyrekcji, uczniowie, którzy łącznie zwani są dalej Zespołem. 

§2 CELE PROGRAMU 

1. Celem Programu jest wsparcie warszawskich szkół: dyrektorów i nauczycieli a także uczniów we 
wprowadzaniu zmian wynikających z  reformy edukacji.  Z każdą placówką będziemy pracować 
indywidualnie i pomożemy jej wypracować własną odpowiedź na największe problemy i wyzwania, 
zgodną ze zdiagnozowanymi przez Zespół potrzebami. 

§3 ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU 

1. Zgłoszenia Uczestnika do Programu dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor 
lub upoważniony nauczyciel, dalej Zgłaszający) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam 
zamieszczoną.  

2. Zgłaszający w imieniu Uczestnika oraz swoim akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

3. Ponadto Zgłaszający wskazuje w formularzu wszystkich wyznaczonych przez Uczestnika 
nauczycieli/opiekunów do realizacji zadań w Programie (minimum 4 osoby). Każda ww. osób ma 
obowiązek wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Wyrażenie tej zgody jest 
dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie.  

4. Zgłaszający szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele (opiekunowie) wspierający realizację 
zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń 
w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach 
przewidzianych w jego harmonogramie. 

5. Zgłaszający opisuje również w formularzu charakterystykę grupy uczniów która będzie realizować 
działania w Programie. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Uczestnik przekaże Organizatorowi Programu 
dane uczniów z Zespołu (imię i nazwisko). Na udostępnienie tych danych Uczestnik winien wcześniej 
uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów z Zespołu. 
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6. W ciągu 7 dni Zgłaszający otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest 
równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do 
Programu. Nauczyciele lub opiekunowie oraz dyrektorzy placówek zgłoszonych do Programu 
otrzymują również pocztą pisemne potwierdzenie udziału w Programie na adresy mailowe podane 
w formularzu.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź 
niezakwalifikowaniu placówki do Programu. 

§4 ZASADY PROGRAMU 

1. Udział w Programie jest bezpłatny. 

2. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu zmiany odpowiadającej na potrzeby wynikające z reformy edukacji 
diagnozowane przez uczniów przy wsparciu Nauczycieli/Opiekunów. Efekty pracy Zespoły 
zaprezentują podczas Warszawskiego Festiwalu Projektów. Ponadto w ramach udziału w Programie 
członkowie Zespołu zobowiązują się do udziału w szkoleniach i innych formach wsparcia 
przewidzianych przez Organizatora i do wykorzystywania materiałów edukacyjnych i pomocy 
dydaktycznych proponowanych przez Organizatora Programu.  

3. Realizacja działań w Programie powinna odbywać się w Zespołach uczniowsko-nauczycielskich 
(minimum 4 nauczycieli, w tym minimum jeden przedstawiciel dyrekcji oraz minimum 10 uczniów w 
Zespole). Uczniowie pracują pod opieką Nauczyciela/Opiekuna upoważnionego przez placówkę – 
Uczestnika Programu.  

4. W ramach realizacji projektu Zespół wykona następujące zadania: 

a. Nauczyciele/Opiekunowie wezmą udział w seminarium wprowadzającym do Programu 
(wspólnym dla wszystkich Uczestników), dotyczącym umiejętności budowania Zespołu i metod 
partycypacyjnych i metod diagnozy potrzeb. 

b. Uczniowie wezmą udział w warsztatach organizowanych na terenie każdej placówki, dotyczących 
skutków reformy i radzenia sobie ze zmianą. 

c. Zespół weźmie udział w szkoleniu organizowanym na terenie każdej placówki, dotyczącym 
diagnozy potrzeb i planowania projektu edukacyjnego odpowiadającego na te potrzeby. 

d. Uczniowie samodzielnie, ale pod okiem Nauczycieli/Opiekunów zaplanują i przeprowadzą projekt 
będący odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej potrzeby. 

e. Zespół zaprezentuje efekty projektu podczas Warszawskiego Festiwalu. 

5. Po zrealizowaniu działań przewidzianych w Programie, ale nie później niż na 7 dni przed datą 
Warszawskiego Festiwalu Projektów, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi finalnej 
wersji sprawozdania/prezentacji z realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez 
Organizatora. Sprawozdanie przesyłane jest drogą mailową i powinno zawierać następujące elementy: 
opis zdiagnozowanych potrzeb i zrealizowanych działań, listę zaangażowanych osób, dokumentację 
fotograficzną oraz dodatkowe elementy (teksty, prezentacje, filmy). 

6. Uczestnik wyraża zgodę by ww. sprawozdanie/prezentacja (w tym wszystkie jego elementy) były 
wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez Organizatora. 



 

7. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora o wszystkich przeszkodach, które mogą 
spowodować niezrealizowanie zadań w Programie/ niedostarczenie sprawozdania w terminie. W 
przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od członków Zespołu, Uczestnik 
powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminy realizacji działań i dostarczenia Sprawozdania.  

8. Nauczyciel/Opiekun zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich 
członków Zespołu zgód na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu).  

9. Po zakończeniu Programu nauczyciele/opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły – 
dyplomy grupowe. Na prośbę nauczyciela lub opiekuna koordynator może wysłać indywidualne 
zaświadczenia dla uczniów in blanco. Dyrektor placówki otrzymuje pisemne potwierdzenie o 
zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół w placówce. 

10. Organizator w ramach programu wykona następujące czynności: 

a. Przeprowadzi jedno seminarium otwierające wspólne dla wszystkich Nauczycieli/Opiekunów/ 
przedstawicieli dyrekcji Uczestników. 

b. Przeprowadzi w każdej placówce biorącej udział w Programie warsztaty dla uczniów w których 
weźmie udział minimum 10 a maximum 30 osób. 

c. Przeprowadzi w każdej placówce biorącej udział w Programie szkolenie dla grup uczniowsko-
nauczycielskich z diagnozy potrzeb i planowania projektu edukacyjnego. 

d. Zorganizuje Warszawski Festiwal Projektów podczas którego prezentowane będą projekty 
uczniowskie. 

e. Opracuje i udostępni materiały edukacyjne dla Uczestników programu. 

f. Zagwarantuje Uczestnikom wsparcie merytoryczne i promocyjne. 

g. Przygotuje i poprowadzi stronę internetową Programu.  

h. Przeprowadzi archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i będzie je wykorzystywać w 
publikacjach naukowych i edukacyjnych 

i. Przygotuje i przekaże po zakończeniu Programu zaświadczań dla Nauczycieli/Opiekunów i 
dyplomów grupowych dla uczniów.  

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

b. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w programie przed ukończeniem działań 
przewidzianych w Programie i przed dostarczeniem Sprawozdania Uczestnik zobowiązany jest do 
wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od 
Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie. 

c. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed ukończeniem działań 
przewidzianych w Programie i przed dostarczeniem Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów 
lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik 
zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z 
dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.  



 

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi i członkom Zespołu, jak również udostępniane przez 
Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały 
powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z 
opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności 
intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – FSZK. 

2. Wszelkie materiały powstałe lub udostępnione w trakcie prowadzenia Programu i upublicznione przez 
FSZK można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych z 
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. FSZK nie zezwala na jakiekolwiek 
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie 
materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia w 
celach edukacyjnych. 

3. W przypadku, gdy materiały publikowane są na innych zasadach (np. na licencjach Creative Commons) 
– informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatorów na materiałach. 

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub 
innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. 

5. Z chwilą przesłania przez Uczestnika (w tym dowolnego członka Zespołu) w ramach Programu 
jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie), przy czym pojęcie utworu 
obejmuje zarówno utwór, jak i jego artystyczne wykonanie, wideogram i fonogram: zdjęcia, grafiki, 
tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego członek Zespołu udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z tych 
utworów/przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji 
w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu 
odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów 
utworu/przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji w 
tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w 
tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw 
pokrewnych utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż 
wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia 
mobilne). 

6. Licencja obejmuje także: 

a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań; 



 

b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach 
prowadzonej przezeń działalności; 

c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do 
utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych. 

7. Członek Zespołu przystępujący do Programu oświadcza, że: 

a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych 
naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do 
wizerunku, prywatności) osób trzecich; 

b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych 
utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz, że prawa te nie są obciążone prawami osób 
trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, 
administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych 
do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie, w przeciwnym razie 
członek Zespołu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 
W takim przypadku Członek Zespołu zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane 
z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Gdyby po 
nadesłaniu utworów do Organizatorów okazało się, że określone utwory/przedmioty praw 
pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Członek Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym Organizatorów w formie pisemnej.  

10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 9 a) i b), oświadczeń, 
Organizator może zawiesić udział Członka Zespołu w Programie do czasu wyjaśnienia. 

11. Jeśli w utworach nadesłanych do Organizatora znajduje się wizerunek uczniów, Uczestnik Programu 
zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku dziecka przez FSZK. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. Oryginały zgód powinny być przechowywane w szkole, natomiast ich skan przesłany 
niezwłocznie do Sekretariatu Programu mailem na adres koordynatora Programu: 
grzegorz.lipski@szkolazklasa.org.pl. 

12. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw 
pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie 
uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu 
praw pokrewnych. 

13. W wypadku nadesłania przez członka Zespołu materiałów, co do których wystąpi podejrzenie 
naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w Programie zostaje 
zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Organizatora. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

i. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych 
z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.  
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ii. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Szkoła z 
Klasą z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/5.  

iii. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku 
niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie 
danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.  

iv. Przekazanie danych uczestników programu drogą mailową koordynatorowi programu przez 
Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku 
niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez FSZK swoich danych 
osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, 
sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność FSZK oraz przedstawienia 
oferty programowej FSZK.  

v. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.  

vi. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.  

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy udostępnią nieodpłatnie niniejszy Regulamin na stronie internetowej 
www.szkolazklasa.org.pl oraz w sposób umożliwiający uczestnikom Programu pozyskanie, 
odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi się oni 
posługują. 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres 
poczty elektronicznej koordynatora programu: grzegorz.lipski@szkolazklasa.org.pl lub na adres 
pocztowy Organizatora: Fundacja Szkoła z Klasą ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa 
z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu „Szkoła to my!”.  

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez 
przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian 
w regulaminie na stronie internetowej Programu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu 

Zgoda na udostępnienie danych Fundacji Szkoła z Klasą  
i przetwarzanie danych przez Fundację Szkoła z Klasą 

 

Ja, .....................................................................................................<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego> niżej podpisany, zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego 

.................................................... ...........................................................................<nazwa programu> z dnia 

............................................................................ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 

.................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................

................................ 

...........................................................................................................................................................................

................................  

<imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy> 

przez Organizatora Programu – Fundację Szkoła z Klasą – do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w 

zakresie określonym w ww. Regulaminie.  

.............................................................    

 ........................................................................................  

Miejscowość, dnia      Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu 

Przekazanie praw do wizerunku dziecka 
Fundacji Szkoła z Klasą 

 
Ja, niżej podpisany/-a 

................................................................................................................................................. zameldowany 

w ............................................................................................................................................................. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku syna/córki 

................................................................................................ (imię i nazwisko dziecka), utrwalonego 

podczas sesji fotograficznej dnia ............................, w 

.................................................................................................. (nazwa szkoły) w czasie 

.................................................................................................. (wydarzenie szkolne), przez Fundację Szkoła 

z Klasą (zwaną dalej FSZK), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10/5, posługującą się nr NIP: 701-

05-10-338 i REGON: 362666690.  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku dziecka na zdjęciach i w filmach, w 

publikacjach oraz na stronie internetowej programu, na plakatach i w folderach.  

Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w 

innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez FSZK oraz 

zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych FSZK. Niniejsza zgoda na 

wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji programu.  

Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje 

całkowicie dobrowolne i nie wpływa na udział dziecka w programie. Potrzeba uzyskania stosownej zgody 

wynika z przepisów prawa.  

….…...................................................     
……….........................................................................  

miejscowość i data      podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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