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Regulamin rekrutacji do projektu pt.  

Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn - edukacja młodzieży w zakresie oceny zasobów 

i  walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej 

i regionalnej skali przestrzennej 

 

1. Adresatem informacji o rekrutacji do projektu pt. „Mazowsze przez pryzmat lokalnych 
ojczyzn - edukacja młodzieży w zakresie oceny zasobów i walorów środowiska geograficznego 
i działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej” 
są szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) oraz ogólnokształcące szkoły ponadpodstawowe (klasy I i 
II) zlokalizowane w woj. mazowieckim. 

2. Każda szkoła, zainteresowana udziałem w Projekcie, zgłosi co najmniej 35 osobową grupę 

uczniów (i nie przekraczającą 45 osób), wskazując konkretną klasę lub klasy lub organizując 

we własnym zakresie nabór do grupy uczestniczącej w projekcie. W przypadku 

zakwalifikowania do projektu, szkoła zadeklaruje liczbę dziewcząt i chłopców w grupie oraz 

liczbę uczniów z niepełnosprawnościami. 

3. Za zgłoszenie spełniające wymogi projektu uważa się zgłoszenie na specjalnie opracowanym 

w tym celu formularzu zgłoszeniowym (załącznik 1),  zawierające wypełnione wszystkie 

rubryki zgodnie z oczekiwaną treścią i przesłane najpóźniej w dniu 13 lipca 2018 do godz. 

16:00. Zgłoszenia, w porozumieniu i za potwierdzeniem Dyrektora szkoły, dokonuje 

nauczyciel geografii.  W zgłoszeniu nauczyciel jest także  zobowiązany zdefiniować 

oczekiwania dotyczące zakresu merytorycznego (poprzez sformuowanie tematu 

przewodniego) oraz obszaru geograficznego, w którym miałyby być prowadzone zajęcia 

terenowe.  

4. Zgłoszenia będą przyjmowane na skrzynkę e-mailową: odkrywca.wgsr@uw.edu.pl, w  dniach 

14.06.2018 – 13.07.2018 r. 

5. Pod adresem e-mailowym: odkrywca.wgsr@uw.edu.pl w okresie rekrutacji tj. w dniach 

14.06.2018 – 13.07.2018 r. pracownicy WGSR odpowiedzialni za kontakty ze szkołami 

będą odpowiadać na ew. pytania związane z uczestniczeniem w projekcie. 

6. Po przeanalizowaniu zgłoszeń, Komisja Konkursowa (4 członków), w skład której wejdą 

przedstawiciele WGSR: Dziekan Wydziału, Kierownik Pracowni Edukacji Geograficznej,  

Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego, pracownik naukowo-dydaktyczny WGSR: 

dydaktyk geografii, przygotuje główną listę szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w 

projekcie oraz listę rezerwową. Na liście głównej znajdzie się 6 grup, każda z innej szkoły. 

7. W tworzeniu listy rankingowej1 będą brane pod uwagę 3 kryteria: 

 obszar, w którym znajduje się dana szkoła2 (wg założeń Projektu zrekrutowane szkoły 
powinny znajdować się w różnych częściach województwa mazowieckiego), 

 rodzaj szkoły (szkoła wiejska/miejska)3. W przypadku zgłoszeniu się większej liczby 
szkół z danej części województwa, pierwszeństwo, zgodnie z wnioskiem 
projektowym, będą miały szkoły wiejskie (zakłada się udział w głównej grupie 
czterech takich szkół, aby co najmniej połowa uczestników projektu pochodziła z 

                                                           
1
 Każdy z 4 członków komisji konkursowej będzie mógł przyznać danej szkole maksymalnie 25 punktów. Łącznie 

szkoła może otrzymać 100 punktów. 
2
 Za kryterium "obszar" możliwe będzie uzyskanie do 5 punktów 

3
 Za kryterium „rodzaj szkoły (szkoła wiejska/miejska)" – możliwe będzie uzyskanie do 10 punktów (szkoła 

wiejska - 10, miasto do 20 tys. mieszkańców - 8, od 20 do 50 tys. mieszkańców - 6, powyżej 50 tys. 
mieszkańców - 4). 
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obszarów wiejskich) lub szkoły z mniejszych ośrodków, ponieważ ich uczniowie mają 
na co dzień mniejsze możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez 
szkoły wyższe, 

 oczekiwania zgłaszającej się szkoły co do zajęć4 (pożądane jest, aby szkoła określiła w 
przybliżeniu oczekiwany cel zajęć, który będzie możliwy do osiągnięcia). 

8. Szkoły, które uzyskają w rekrutacji najwyższą liczbę punktów (sześć szkół), zostaną drogą 

mailową poinformowane w dniu 20 lipca 2018 r. o zakwalifikowaniu do projektu. Informacja 

zostnie przesłana na adres e-mail, podany podczas rekrutacji w formularzu rekrutacyjnym. 

Wyniki rekrutacji zostaną także podane na stronie internetowej Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych UW. 

9. W przypadku rezygnacji szkoły zakwalifikowanej do projektu, na jej miejsce wejdzie szkoła z 

listy rezerwowej, w największym stopniu spełniająca kryteria, które wyróżniły szkołę 

wycofującą się. 

10. Po zakończeniu rekrutacji zostaną uzgodnione optymalne terminy realizacji każdych zajęć 

(warsztatów terenowych i seminariów podsumowywujących).  

 

Informacje uzupełniające  

a. W Projekcie przewiduje się realizację 6 zadań, z czego:  dwa zadania w terminie wrzesień-

październik 2018, dwa zadania w terminie kwiecień-czerwiec 2019 i dwa zadania w terminie 

wrzesień-październik 2019.  Każda ze szkół deklaruje udział w jednym zadaniu, w skład 

którego wchodzą jednodniowe warsztaty terenowe i jednorazowe seminarium 

podsumowujące warsztaty. 

b. Szkoła po zakwalifikowaniu do projektu poinformuje, czy w zgłaszanej grupie są osoby 

niepełnosprawne i w razie potrzeby przekaże informacje, na czym polegają ich dysfukcje (aby 

realizatorzy projektu mogli tak zaprojektować zajęcia, by osoby niepełnosprawne mogły w 

pełni z nich skorzystać; w tym celu ze strony organiztora zostaną podjęte działania 

minimalizujące występujące bariery).  

c. W zasadach realizacji zajęć zostaną poczynione zastrzeżenia odnośnie do możliwości zmiany 

terminu  - tj. zostaną ustalone ze szkołami alternatywne daty warsztatu na wypadek 

szczególnie trudnych warunków atmosferycznych, lub innych sytuacji losowych.   

d. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie 2-3 szkół mających niewielką liczbę 

uczniów i położonych w niewielkiej odległości, możliwe będzie utworzenie z uczniów tych 

szkół jednej grupy zajęciowej, aby w pełni wykorzystać możliwości logistyczno-kadrowe 

danych warsztatów. W takiej sytuacji zajęcia kameralne będą realizowane wspólnie dla całej 

grupy zajęciowej. 

e. Szkoły  uczestniczące w projekcie będą zobowiązane do udostępnienia sal oraz 

wykorzystywanego w nich sprzętu audiowizualnego. 

 

 

                                                           
4
 Za kryterium „oczekiwania zgłaszającej się szkoły co do zajęć” możliwe będzie uzyskanie do 10 punktów. 

 


