
 

 

 

Regulamin udziału w projekcie  

„Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole” 

§1 

1. Projekt realizowany jest przez Fundację Civis Polonus, KRS 0000190972,  

ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa reprezentowaną przez Joannę Pietrasik – Prezeskę 

Zarządu i Olgę Napiotnek – Wiceprezeskę Zarządu,  zwaną dalej Fundacją. 

2. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

§2 

Projekt kończy się 30 listopada 2020 roku. 

§3 

W ramach udziału w projekcie Fundacja zobowiązuję się wobec szkół uczestniczących w projekcie 

do: 

a. Organizacji bezpłatnego szkolenia z zakresu edukacji globalnej i wyzwań klimatycznych. 

b. Dostarczenia materiałów koniecznych do przeprowadzenia działań w szkołach: prezentacji do 

przeprowadzenia apelu, materiałów do wykonania audytu Klimatycznego, scenariusza do 

przeprowadzenia szkolnej narady. 

c. Dostarczenia przewodnika po możliwych do zrealizowania działaniach proklimatycznych. 

d. Zapewnienia zdalnego wsparcia merytorycznego (mail, telefon) w trakcie realizacji projektu. 

§4 

Szkoła uczestnicząca w projekcie zobowiązuje się do: 

a. Wydelegowania jednego lub dwóch nauczycieli (tzw. Lideróo) na dwudniowe szkolenie 

wprowadzające: 

 w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 24-25 

września LUB 

  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 15-16 

października. 



W razie niesprzyjające sytuacji epidemicznej szkolenie odbędzie się online.  

b. Przeprowadzenie przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu (Liderów) razem z samorządem 

uczniowskim apelu do społeczności szkolnej (min. 50 osób). 

c. Przeprowadzenie przez grupę uczniów (min. 10 osób) szkolnych audytów klimatycznych oraz 

sporządzenie z nich raportu. 

d. Przeprowadzenie przez nauczycieli (Liderów) razem z uczniami szkolnej narady dla nauczycieli, 

pracowników, dyrekcji, uczniów i rodziców (min. 30 osób) i spisanie wypracowanych 

rekomendacji. 

e. Wypełnienia i przesłanie krótkich formularzy ewaluacyjnych przez nauczycieli i uczniów.  

f. Zapewnienie nauczycielom dostępu do komputera z kamerą, głośnikiem i mikrofonem w celu 

wzięcia udziału w szkoleniu online. 

 

§5 

Fundacja i Szkoły uczestniczące w projekcie zobowiązują się do mailowego informowania się 

wzajemnie o problemach i trudnościach mogących mieć wpływa na powodzenie realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
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