Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji
do Projektu
„Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć
terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole
podstawowej”

W Regulaminie rekrutacji do Projektu „Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i
organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w
szkole podstawowej”wprowadza się następujące zmiany:
Punkt 3 zyskuje brzmienie: Wypełniając formularz, szkoła zadeklaruje udział w Projekcie 24-osobowej grupy
uczniów, wskazując konkretną klasę lub klasy lub organizując we własnym zakresie nabór do grupy
uczestniczącej w Projekcie. Szkoły, w których liczebność klas nie pozwala skompletowować grupy 24-osobowej,
mogą przygotować wspólne zgłoszenie z inną szkołą podstawową pod warunkiem, że obydwie szkoły pozostają
pod nadzorem tego samego Organu Prowadzącego i obydwie są szkołami miejskimi lub wiejskimi. W przypadku
wspólnego zgłoszenia, szkoły zobowiązują się do przestrzegania pozostałych punktów regulaminu. W przypadku
zakwalifikowania do Projektu, szkoła przed podpisaniem umowy prześle listę Uczestników wraz
z oświadczeniami zgody rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła prześle także informację o liczbie uczniów
z niepełnosprawnościami i ich dysfunkcjach, tak by Organizatorzy warsztatów mogli przystosować zajęcia do
potrzeb niepełnosprawnych Uczniów.
Punkt 4 zyskuje brzmienie: Za zgłoszenie spełniające wymogi Projektu uważa się zgłoszenie dokonane na
specjalnie opracowanym w tym celu formularzu zgłoszeniowym (zał. 2), zawierające wypełnione wszystkie
rubryki zgodnie z oczekiwaną treścią, opatrzone wymaganymi podpisami i pieczęciami i przesłane drogą
elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu najpóźniej w dniu 15 stycznia 2019 r. Zgłoszenia, w
porozumieniu z Dyrektorem szkoły i za jego zgodą (wyrażoną poprzez podpis i pieczęć szkoły na formularzu
zgłoszeniowym), dokonuje Nauczyciel Geografii. W przypadku wspólnego zgłoszenia dwóch szkół, na
formularzu zgłoszeniowym należy umieścić pięczecie i podpisy odpowiednio Dyrektora i Nauczyciela geografii z
każdej szkoły.
Punkt 5 zyskuje brzmienie: Przesyłając zgłoszenie szkoła deklaruje, że w przypadku zakwalifikowania do
Projektu przygotuje listę 24 uczniów (oraz listę rezerwową złożoną z 5 uczniów), spełniających kryteria
określone w Projekcie, którzy wezmą udział w Projekcie, i prześle Organizatorowi warsztatów listę uczestników
warsztatów przed podpisaniem umowy z Uniwersytetem Warszawskim, regulującej warunki udziału
w Projekcie. Szkoła wskaże także dwóch opiekunów, którzy będą sprawowali opiekę nad uczestnikami
Projektu w trakcie warsztatów.
Punkt 6 zyskuje brzmienie: Zgłoszenia będą przyjmowane na skrzynkę e-mailową:
swiatgeografa.wgsr@uw.edu.pl, w dniach 18.12.2018 r. – 15.01.2019 r.
Punkt 7 zyskuje brzmienie: Pod adresem e-mailowym: swiatgeografa.wgsr@uw.edu.pl w okresie rekrutacji, tj.
w dniach 18.12.2018 r. – 15.01.2019 r., pracownicy WGSR odpowiedzialni za kontakty ze szkołami będą
odpowiadać na ew. pytania związane z uczestniczeniem w Projekcie.
Punkt 12 zyskuje brzmienie: Szkoły, które uzyskają w rekrutacji liczbę punktów w ocenie rekrutacyjnej,
zapewniającą przyznanie im miejsca 1-5 na listach rankingowych, oraz szkoły z listy rezerwowych, zostaną
drogą mailową poinformowane w dniu 18 stycznia 2019 r. o zakwalifikowaniu do Projektu. Informacja zostanie
przesłana na adres e-mail sekretariatu szkoły, podany podczas rekrutacji w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki
rekrutacji zostaną także podane na stronie internetowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Niniejszy Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 02.01.2019 r.

