
1. Adres e-mail *

Formularz zgłoszeniowy do I etapu
rekrutacji do programu Edukacja
Inspiracja – edycja 2022/2023
Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Szkoła z Klasą zapraszają do 
udziału w VI edycji programu grantowego Edukacja Inspiracja.  

Chcemy w nim docenić nauczycieli i nauczycielki i wzmocnić ich rozwój zawodowy, 
oferując wsparcie merytoryczne i �nansowe w wysokości do 4 500 zł na autorskie 
projekty edukacyjne realizowane wspólnie z uczniami klas 4-8 w roku szkolnym 
2022/2023. Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych z 
miejscowości do 30 tys. mieszkańców. 

Rekrutacja do programu przebiega dwuetapowo. Zgłoszenia pomysłu na projekt 
edukacyjny dokonuje nauczyciel(ka), który(-a) w przypadku otrzymania �nansowania 
będzie odpowiedzialny(-a) za jego realizację. W formularzu do I etapu opisuje w kilku 
krótkich pytaniach pomysł na projekt, swoje doświadczenia w pracy tą metodą itp. W I 
etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnej koncepcji projektu. Nie chcemy 
jeszcze poznawać w pełni zaplanowanych działań - będą one opisywane dopiero w II 
etapie rekrutacji. Zwracamy uwagę, że cały formularz należy uzupełnić podczas jednej 
sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).  

Rekrutacja do I etapu trwa do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie 
dłużej niż do 18 września 2022 r. Zgłoszenia z I etapu rekrutacji, które spełnią wymogi 
formalne i kryteria merytoryczne, zostaną ocenione przez przedstawicieli Fundacji EFC i 
Fundacji Szkoła z Klasą. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie 80, które 
przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone nie 
później niż 21 września 2022 r. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu 
programu: https://bit.ly/EduInVI_Regulamin 

Wykaz pytań z formularza zgłoszeniowego do I etapu: https://bit.ly/EduInVI_Pytania 

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana 
Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą

*Wymagane



2.

Informacje o nauczycielu(-ce) i szkole

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Powtórz adres e-mail *

Imię *

Nazwisko *

Pełna nazwa szkoły, w której będzie realizowany projekt *

Numer RSPO szkoły *
Podaj nr RSPO swojej szkoły, jeżeli go nie znasz, sprawdź go w SIO – rejestrze szkół i
placówek oświatowych https://rspo.gov.pl/  

Miejscowość szkoły *

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

*

https://rspo.gov.pl/


9.

10.

11.

12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Kod pocztowy szkoły *

Ulica *

Numer budynku *

Województwo *



13.

14.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Nie
Tak, w edycji 2017/2018
Tak, w edycji 2018/2019
Tak, w edycji 2019/2020
Tak, w edycji 2020/2021
Tak, w edycji 2021/2022

Zgłoszenie
pomysłu
na projekt

W tej części formularza opisujesz swój pomysł na autorski projekt 
edukacyjny. Większość pytań ma ograniczoną liczbę znaków, którą 
możesz użyć do odpowiedzi. Jeżeli chcesz wcześniej sprawdzić, 
ile znaków napisałeś(-aś), możesz to zrobić np. za pomocą tego 
narzędzia: https://ile.liter.pl/

15.

Adres mailowy szkoły *

Czy otrzymałeś(-aś) grant w którejś z poprzednich edycji programu Edukacja
Inspiracja?

*

Czego dotyczy Twój autorski pomysł na projekt edukacyjny? Jaką tematykę
porusza? Co było Twoją inspiracją? Co wyróżnia Twój projekt spośród innych
działań, które prowadzisz w swojej szkole? [maks. 800 znaków ze spacjami]

*

http://znaki.ilock.pl/


16.

17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

18.

19.

Jakich korzyści spodziewasz się dla siebie oraz swoich uczniów i uczennic
przy realizacji tego projektu edukacyjnego? [maks. 600 znaków ze spacjami]

*

Czy realizowałeś(-aś) wcześniej inne projekty edukacyjne? *

Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś(-aś) "Tak", napisz krótko o jednym
ze zrealizowanych przez Ciebie projektów, którym chcesz się pochwalić.
[maks. 600 znaków ze spacjami]

*

Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś “Nie” – wpisz “Nie dotyczy”.

Napisz jedną rzecz, którą uważasz za najcenniejszą w pracy metodą projektu
edukacyjnego? [maks. 400 znaków ze spacjami]

*



20.

21.

Pytania końcowe

Podaj trzy słowa, które najlepiej opisują to, w jaki sposób pracujesz z uczniami
i uczennicami.

*

Dlaczego to właśnie w Twoje ręce powinien trafić grant w programie Edukacja
Inspiracja? [maks. 600 znaków ze spacjami]

*



22.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

newsletter Fundacji EFC
newsletter Fundacji Szkoła z Klasą
strona internetowa Fundacji EFC
strona internetowa Fundacji Szkoła z Klasą
Facebook Fundacji EFC
Facebook Fundacji Szkoła z Klasą
Instagram Fundacji Szkoła z Klasą
Instagram Fundacji EFC
od dyrektora(-ki) / nauczyciela(-ki) w szkole
od mojego ucznia/uczennicy – stypendysty(-ki) Horyzontów (dawniej Marzenia o

Nauce)
prasa
rodzic
e-mail
instytucja szkoleniowa (np. ODN)

23.

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.

Skąd dowiedziałeś(-aś) się o rekrutacji do programu Edukacja Inspiracja? *

Czy Ty lub Twoja szkoła brała udział w innych programach Fundacji Szkoła z
Klasą? Jeżeli tak, napisz jakim/jakich.

*



24.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem programu Edukacja
Inspiracja i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Link do Regulaminu:
https://bit.ly/EduInVI_Regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych
Administratorami Twoich danych osobowych są Edukacyjna Fundacja im. Romana 
Czerneckiego (EFC) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 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. 518 287 625. 
Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 
w programie Edukacja Inspiracja. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom 
programów, w których uczestniczysz, do celów kontroli �nansowej tych programów, na 
podstawie uzasadnionych prawnie interesów EFC i FSZK oraz sponsorów, związanych z 
potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków �nansowych. 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 EFC i FSZK 
w tym zakresie. 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. 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 (PUODO).

25.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów programu – Fundacji EFC
(EFC) i Fundacji Szkoła z Klasą (FSZK) na podany adres mailowy informacji
dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i FSZK.

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od organizatorów programu – Fundacji
EFC (EFC) i Fundacji Szkoła z Klasą (FSZK) na podany adres mailowy informacji
dotyczących działań i produktów edukacyjnych EFC i FSZK.

Akceptacja Regulaminu *

Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących działań i produktów
edukacyjnych EFC i FSZK:

*

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/EduInVI_Regulamin&sa=D&source=editors&ust=1660897926418697&usg=AOvVaw0rnPpl1LIfgTg0ww6lrXuH
mailto:biuro@efc.edu.pl
mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl


Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji o działaniach 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.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

 Formularze

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

