
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „SZKOŁA KTÓRA ŁĄCZY”

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Szkoła która łączy ”

(zwanym dalej Projektem).

Realizatorem Projektu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin (zwane dalej
Stowarzyszeniem), z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów
Małopolski.

§1

Słownik pojęć

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Projekt - projekt „Szkoła, która łączy” - przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpackie

Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin w partnerstwie z organizacjami United Nations High

Commissioner for Refugees (UNHCR), oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS).

Realizator Projektu – Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie

Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski

Partner projektu - pozarządowe organizacje United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR), oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS)– podmiot realizujący projekt z Podkarpackim

Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin na podstawie umowy partnerskiej

Biuro projektu – Biuro projektu „Szkoła, która łączy” - zlokalizowane przy ul. Wspólnej 4A, 35-205

Rzeszów w województwie podkarpackim, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Okres realizacji Projektu – 01.01.2023-31.12.2023

Strona/podstrona internetowa Projektu – https://psar.pl/szkola

Uczestnik projektu – osoba (kobieta lub mężczyzna) zakwalifikowana do udziału w projekcie ,,Szkoła,

która łączy”. Uczestnikami projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie są
uczniowie, rodzice/ prawni opiekunowie oraz nauczyciele

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego - dokument, stanowiący wyrażenie zgody na udział w Projekcie,

osoby która nie ukończyła 18 lat

Grantodawca - pozarządowa organizacja United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),

oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS).

https://psar.pl/szkola


§2

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb procesu rekrutacji i udziału w Projekcie.

2. Program składa się z grupowych spotkań/warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz (jeśli jest

potrzeba) mediacji prowadzonych przez pedagogów i psychologów w dwóch językach: polskim i

ukraińskim.

3. Celem Projektu jest :
● pomoc nauczycielom, rodzicom, oraz uczniom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości

szkolnej, jaką jest przyjęcie do szkół uczniów uchodźczych uciekających przed wojną w
Ukrainie

● ułatwienie uczniom narodowości ukraińskiej włączenie w proces nauczania w polskiej
szkole

● rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów
● udzielenie wsparcia nauczycielom

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 na terenie woj. podkarpackiego.
5. Rekrutacja grupy docelowej prowadzona będzie od dnia 01.01.2023 do końca trwania projektu tj.

31.12.2023 r.
6. Projekt jest finansowany za pośrednictwem United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR), oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), dalej nazywanych Grantodawcą.

§ 3

Założenia Projektu:

1. Udział na każdym etapie uczestnictwa w Projekcie zarówno dla Partnera jak i jego Uczestników

jest bezpłatny.

2. Uczestnikami Projektu są:

a. Uczniowie

● Obserwacje klasy podczas zajęć lekcyjnych,
● Cykl 3/lub więcej warsztatów związanych z: rozpoznawaniem i radzeniem sobie ze swoimi

emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, nauką współpracy, integracją zespołu,
● Konsultacje indywidualne, podczas których specjalistki skupiają się na indywidualnej pracy z

dzieckiem
● Mediacje w zależności od potrzeby między uczniem a uczniem, uczniem a nauczycielem,

bądź uczniem a rodzicem/ prawnym opiekunem,

b. Nauczyciele

● Certyfikowane warsztaty antydyskryminacyjne z elementami safeguarding trwające 2h 30
minut. Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do współpracy z dziećmi i młodzieżą
różnorodną kulturowo i społecznie. Nauczyciele dowiedzą się również, jak rozpoznać
mobbing rówieśniczy i dyskryminację, jak im przeciwdziałać oraz podchodzić ze
zrozumieniem do różnic kulturowych,



● Konsultacje indywidualne, podczas których są omawiane trudności z którymi się mierzą na
co dzień pracując w klasach, gdzie uczęszczają uczniowie narodowości polskiej i ukraińskiej,

● Mediacje w zależności od potrzeby między uczniem a nauczycielem, bądź rodzicem/
prawnym opiekunem a nauczycielem.

c. Rodzice

● Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, metod
postępowania, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

● Warsztaty związane z rozwojem kompetencji rodzicielskich,
● Konsultacje podczas których skupimy się na rozpoznaniu i rozwiązaniu pojawiających się

trudności.
● Mediacje w zależności od potrzeby między rodzicem a uczniem, bądź rodzicem a

nauczycielem.

3. Celem Projektu jest wsparcie szkoły, w której uczą się dzieci narodowości ukraińskiej i polskiej
poprzez:
● Rozpoznawanie różnych potrzeb i trudności u dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej
● Wsparcie we włączeniu dzieci narodowości ukraińskiej do społeczności szkolnej w Polsce.
● Wsparcie dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej w odnalezieniu się w nowej

rzeczywistości jaką jest funkcjonowanie na co dzień w klasach z dwujęzycznych
● Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy w klasach gdzie uczęszczają dzieci

narodowości polskiej i ukraińskiej.
● Wsparcie rodziców dzieci/prawnych opiekunów w tematach związanych ze z uczęszczaniem

ich dzieci do polskiej szkoły
● Usprawnienie komunikacji między dzieckiem, nauczycielem i rodzicem.

4. Dwujęzyczni specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, na podstawie analizy potrzeb układają
indywidualny plan pracy dla każdej grupy.

5. Na każdym etapie, działania podejmowane są w ścisłej współpracy z nauczycielami i pedagogami
odpowiedzialnymi za daną grupę.

6. Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym:
rozpoznawaniem i radzeniem sobie ze swoimi emocjami, rozwiązywaniem konfliktów oraz
integracją.

7. Prowadzenie konsultacji indywidualnych, podczas których specjalistki skupiają się na pracy
indywidualnej z dzieckiem.

8. Prowadzenie mediacji  między uczniami, nauczycielami i rodzicami (w zależności od potrzeb).
9. Prowadzenie certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kwalifikacje.

§4

Grupa docelowa projektu

1. Grupę docelową Projektu stanowią:

● dzieci w wieku 7-14 lat uczące się w szkole w klasie z uczniami narodowości ukraińskiej lub

polskiej i  ukraińskiej,

● nauczyciele pracujący w szkole w której uczą się dzieci narodowości ukraińskie,



● rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczących się w szkole w klasie do której uczęszczają
uczniowie narodowości ukraińskiej, bądź polskiej i-ukraińskiej.

§5

Warunki przystąpienia do Projektu

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie spełnia

następujące kryteria formalne:

a. jest osobą zamieszkującą woj. podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

b. jest osobą w wieku 7-14 lat (uczeń), nauczyciel/rodzic/opiekun prawny (bez ograniczenia w

związku z wiekiem)

c. złoży odpowiednio wypełniony oraz podpisany Formularz Zgłoszeniowy do Partnera Projektu.

§6

Proces rekrutacji

1. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są na adres mailowy k.stachow@psar.pl oraz telefonicznie

pod numerem 726-720-081.

2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbywa się spotkanie informacyjne, którego następstwem

jest podpisanie porozumienia między szkołą, zwaną dalej Partnerem, a Realizatorem Projektu.

3. Partner zbiera od kandydatów do Projektu wymagane formularze zgłoszeniowe, podpisane

własnoręcznie przez uczestnika/ prawnego opiekuna dziecka oraz przekazuje je do Realizatora

Projektu.

4. Koordynator Projektu decyduje o zakwalifikowaniu kandydata biorąc pod uwagę kryteria formalne

określone w §4 Regulaminu Projektu.

5.Przyjmowane są jedynie własnoręcznie podpisane przez uczestnika dokumenty na właściwych
formularzach zgłoszeniowych. Jeżeli uczestnik nie jest pełnoletni formularz podpisuje rodzic/ opiekun
prawny. Formularz podpisany przez uczestnika/ prawnego opiekuna zbiera Partner. Zgłoszenia do
projektu Partner przekazuje do Realizatora przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdej grupie
zgłoszonej do udziału w projekcie.

6. W przypadku większej liczby chętnych zostaną utworzone listy rezerwowe uczestników,
którzy będą przyjmowani priorytetowo na kolejna edycję programu.

§7

Zakwalifikowanie się do udziału w Projekcie

1. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostarczonego przez Realizatora Projektu w formie

formularza w wersji online.

mailto:k.stachow@psar.pl


c) szkoła jest zobowiązana do dostarczenia odpowiednio wypełnionych formularzy, podpisanych

własnoręcznie przez uczestników  lub rodziców/prawnych opiekunów,  do Realizatora Projektu.

2. Uczestnik, bądź rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu musi wyrazić zgodę na zbieranie i

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce

przepisami.

3. Uczestnik, bądź rodzic/opiekun uprawny Uczestnika biorącego udział w Projekcie w formularzu

zgłoszeniowym wyraża lub nie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, nagrań wideo i audio

zrobionych podczas Projektu oraz umieszczenie ich między innymi na stronie internetowej oraz w

mediach społecznościowych.

§ 8

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1. Z uwagi na edukacyjny charakter Projektu, składającego się z działań opisanych w §1, uczestnictwo

dzieci przystępujących do Projektu jest dobrowolne w zakresie wszystkich proponowanych form

wsparcia.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie z ważnych przyczyn (np. choroba,

nieprzewidziane zdarzenia losowe). W takiej sytuacji jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić
Koordynatora Projektu oraz dostarczyć pisemną rezygnację (drogą e-mailową na adres:

k.stachow@psar.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów).

§9

Zgody związane z uczestnictwem w Projekcie

Przystępując do udziału w Projekcie i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik projektu, bądź
rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę:

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w Formularzu zgłoszenia do udziału w

projekcie “Szkoła, która łączy” na potrzeby niezbędne do zakwalifikowania do udziału w zajęciach

oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika podczas realizacji projektu.

2. Na udział w zajęciach/ warsztatach/ spotkaniach specjalistycznych podczas realizacji projektu

“Szkoła która łączy” prowadzonych przez pedagogów oraz psychologów Podkarpackiego

Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.



§10

Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu

w porozumieniu z Partnerem Projektu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia https://psar.pl/szkola/.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych

Rodzin z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 w Sędziszowie Małopolskim (39-120). Z Administratorem

można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora oraz mailowo:

kontakt@psar.pl

b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.

udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz późniejszego udziału
Państwa dziecka w projekcie organizowanym przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych

Rodzin. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do

jakich zostały zebrane. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.

c. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w

punkcie 2, nie dłużej jednak niż 2 lata po zakończeniu udziału dziecka w zajęciach lub do czasu

wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na

podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania

celów przetwarzania.

e. W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługuje Państwu prawo do :

●  dostępu do danych osobowych,

●  sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe,

●  uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne,

●  usunięcia przetwarzanych danych osobowych,

●  wycofania udzielonej zgody

●  ograniczenia przetwarzanych danych osobowych.

f. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesowi

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

https://psar.pl/szkola/

