
REGULAMIN KLUBU SZKOŁY Z KLASĄ

ROZDZIAŁ I
Źródło finansowania i Organizator Klubu Szkoły z Klasą

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa zasady członkostwa w Klubie
Szkoły z Klasą (dalej zwanym: Klub SzK).

2. Klub SzK prowadzony jest w ramach programu Szkoła z Klasą (dalej Program).
Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

3. Organizatorem Klubu SzK jest Fundacja Szkoła z Klasą (dalej FSZK lub Organizator) z
siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, NIP: 7010510338, REGON:
362666690 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578705.

ROZDZIAŁ II
Cele Klubu SzK

1. Celami Klubu SzK są:
- wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi

wypracowanymi w programie Szkoła z Klasą,
- wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy zawodowej

oraz
- sieciowanie szkół z całej Polski.

ROZDZIAŁ III
Zgłoszenia do Klubu SzK

1. Działania Klubu SzK skierowane są do nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski.
2. Aby stać się członkiem Klubu SzK należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na

stronie Klubu SzK (www.szkolazklasa.org.pl/programy/klub-szkoly-z-klasa/).
3. Pierwszeństwo przyjęcia do Klubu SzK przysługuje nauczycielom i dyrektorom szkół,

którzy korzystali z programu Szkoła z Klasą w poprzednich edycjach.
4. Nauczyciele i dyrektorzy otrzymują powiadomienie mailowe od Organizatora o

przyjęciu do Klubu SzK i od tego momentu stają się członkami Klubu SzK (dalej Członek
lub Członkowie).

ROZDZIAŁ IV
Działalność Klubu SzK w 2021 r.

1. W ramach Klubu SzK od marca 2021 r. do grudnia 2021 r. odbędzie się seria spotkań
online.

2. Spotkanie inaugurujące Klub SzK odbędzie się 30 marca 2021 roku.
3. Harmonogram kolejnych spotkań online będzie ustalany na bieżąco, a wszystkie

informacje będą przekazywane Członkom drogą mailową oraz będą dostępne na
stronie Klubu SzK (www.szkolazklasa.org.pl/programy/klub-szkoly-z-klasa/).

4. Tematy poruszane podczas spotkań Klubu SzK to m.in.: metody uczenia, organizacja
pracy szkoły, sposoby angażowania uczniów w proces uczenia się, funkcjonowanie
szkoły oraz zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej.

http://www.szkolazklasa.org.pl/programy/klub-szkoly-z-klasa/
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ROZDZIAŁ V
Organizacja spotkań online w ramach Klubu SzK

1. Adresatami spotkań online są Członkowie.
2. Wybrane spotkania przyjmą formułę otwartą, skierowaną do szerszej grupy

odbiorców, o czym Organizator poinformuje Członków.
3. Udział we wszystkich spotkaniach online jest bezpłatny.
4. Spotkania online są prowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting lub

platformy Zoom (lub, wyjątkowo, innej wskazanej przez Organizatora).
5. Udział w spotkaniach wymaga posiadania stabilnego łącza – w innym przypadku

transmisja może być zakłócona. Podczas wybranych spotkań online potrzebny
będzie mikrofon i kamera, które umożliwią osobie uczestniczącej zabranie głosu i
dzielenie się swoimi doświadczeniami. Członkowie oraz inni uczestnicy (w
przypadku spotkań otwartych) zostaną o tym uprzedzeni przed spotkaniem.

6. Organizator w ramach Klubu SzK planuje organizację 7 spotkań online oraz 1
spotkania inaugurującego. Członkowie mogą wziąć udział we wszystkich lub w
wybranych spotkaniach zaplanowanych na rok 2021.

7. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące każdego ze spotkań online będą
wysyłane na adres e-mail Członka zgłoszony w formularzu rejestracyjnym.

8. Na każde spotkanie online obowiązuje rejestracja. Organizator udostępni
Członkom link do formularza rejestracyjnego na spotkanie drogą mailową.

9. Jeżeli Członek Klubu SzK nie wypełni formularza, nie będzie mógł wziąć udziału w
spotkaniu na żywo, a jedynie otrzyma jego nagranie oraz materiały
podsumowujące. Wszystkim Członkom zostaną udostępnione nagrania ze spotkań
online, które mogą odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie.

10. Spotkania online są prowadzone przez trenerów i edukatorów, posiadających
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tematyki wskazanej w Rozdziale IV punkt 4.

11. Po zakończeniu każdego spotkania online Członkom oraz innym uczestnikom (w
przypadku spotkań otwartych)  udostępniona zostanie ankieta  satysfakcji.

12. Każdy Członek, który wypełni ankietę satysfakcji, może wygenerować imienne
zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu online w ramach Klubu SzK.

ROZDZIAŁ VI
Zasady uczestnictwa w spotkaniach online w ramach Klubu SzK

1. Członkowie oraz inni uczestnicy (w przypadku spotkań otwartych) podczas
spotkań online zobowiązani są do odpowiedzialnego zachowania i poszanowania
pozostałych osób, biorących udział w spotkaniu.

2. Zabrania się nagrywania spotkań online bez wiedzy i zgody Organizatora.
3. Zabrania się wykorzystywania spotkań online w sposób odbiegający od ich

przeznaczenia,  a w szczególności:
● w sposób naruszający dobre imię Organizatora albo innego Członka lub

uczestnika  spotkań online;
● w sposób naruszający prawa autorskie;
● w sposób powodujący utratę stabilności transmisji lub systemów

teleinformatycznych zapewniających jej prawidłowy przebieg;
● umieszczania komercyjnych reklam, ogłoszeń i ofert marketingowych;
● publikowania treści niezwiązanych ze spotkaniami online, w

szczególności agitacji  politycznych;
● publikowania komentarzy i treści w tym plików i dokumentów, które:

a. są wulgarne;
b. łamią normy etyczne lub społeczne;
c. są obraźliwe;
d. stanowią spam;
e. stanowią pornografię;
f. nawołują do nienawiści ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie
etniczne  lub z powodu jakiejkolwiek innej przesłanki.



4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszeń, o których mowa w punktach
1-3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy i
zablokowania Członka lub innego uczestnika spotkania dopuszczającego się naruszenia.

5. W przypadku, gdy do naruszenia powyższych postanowień dochodzi z uwagi na
działania podmiotów trzecich (np. atak hakerski), Organizator zastrzega sobie prawo
przerwania spotkania online w dowolnym momencie i powtórzenia go w późniejszym
wskazanym terminie, o czym Członkowie i inni uczestnicy (w przypadku spotkań
otwartych) zostaną powiadomieni drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII
Przetwarzanie danych osobowych członków Klubu SzK

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą z siedzibą w
Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00
73.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla członkostwa  w Klubie SzK.
3. Dane są przetwarzane w celu realizacji Programu.
4. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres szkoły, funkcja pełniona w

szkole, nauczany przedmiot) mogą być udostępniane sponsorom programu Szkoła z
Klasą, do celów kontroli finansowej programu, na podstawie uzasadnionych prawnie
interesów FSZK oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu
wydatkowania środków finansowych.

5. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na
rzecz 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.

6. Dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń
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.

7. Członek ma 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.

8. Członek ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
9. Zgłaszając się do Klubu Szkoły z Klasą, Członek wyraża zgodę na przesyłanie drogą

mailową przez Organizatora informacji dotyczących kolejnych wydarzeń, ankiet
satysfakcji i materiałów edukacyjnych podsumowujących spotkania Klubu SzK.

10. Zgodę na przetwarzanie danych przez FSZK w celu otrzymywania bieżących
informacji można wycofać w każdym momencie:

● klikając w link rezygnacji, lub
● wysyłając wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres

klub@szkolazklasa.org.pl
11. Wycofanie zgody Członka na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu

informowania o kolejnych spotkaniach online jest równoznaczne z usunięciem z listy
członków Klubu SzK.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na stronie Klubu Szkoły z Klasą

(www.szkolazklasa.org.pl/programy/klub-szkoly-z-klasa/). Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie opublikowania zmian w Regulaminie na stronie
internetowej Klubu SzK oraz przesłania powiadomienia mailowego Członkom.

3. Uwagi dotyczące działania Klubu SzK można zgłaszać pod adresem mailowym:

mailto:klub@szkolazklasa.org.pl
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klub@szkolazklasa.org.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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