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Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – Szkoła/Przedszkole dla środowiska 2018/2019

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA
edycja III pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”
cz. 2 – przygotowywanie projektu badawczego (I półrocze 2019 roku)
– Regulamin
Konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
i szkół ponadpodstawowych.
1.

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie edukacyjno – promocyjnym pt. „Szkoła/przedszkole dla
środowiska” edycja III cz. 2 zwanym dalej Programem, prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.
2. Organizatorem programu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul.
Konwaliowa 1, w dalszej części regulaminu zwanym Związkiem.
3. Uczestnicy: w programie mogą wziąć udział nauczyciele z placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania
z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo,
Wejherowo, Szemud.
4. Warunkiem udziału w programie jest:
a. dostarczenie do biura Związku (adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa
1, 81-651 Gdynia) potwierdzonego przez dyrekcję placówki „Karty zgłoszenia” z podaniem imienia i
nazwiska koordynatora przystępującego do programu; kartę można także przesłać faksem (58) 58 624-4599 w.43 lub na adres e-mailowy: dos@kzg.pl,
b. termin dostarczenia karty zgłoszenia: do dnia 16 grudnia 2018r.
5. Temat przewodni trzeciej edycji programu: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.
6. Cel główny programu: kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju wśród społeczności szkolnej / przedszkolnej oraz lokalnej.
7. Zasady realizacji programu:
a. koordynator może uczestniczyć w programie po przekazaniu do siedziby Związku uzupełnionej „Karty
zgłoszenia” (patrz: pkt 4 Regulaminu);
b. ilość miejsc w programie jest ograniczona, w zadaniu może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób, w tym
maksymalnie 2 koordynatorów z jednej placówki oświatowej;
c. o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, Związek będzie potwierdzał telefonicznie lub mailowo
zakwalifikowanie się do programu;
d. koordynator, przystępując do programu, zobowiązuje się do uczestnictwa w przynajmniej 75% spotkań (3
spotkania);
e. w ramach realizacji programu równolegle omawiane będą bieżące sprawy dot. realizowanych wspólnie ze
Związkiem działań, tj. konkursów, warsztatów, projektu „Lider Lokalnej Ekologii” (zgodnie
z
przedstawioną ofertą edukacyjną na dany rok szkolny).
f. każdy koordynator uzyska zaświadczenie uczestnictwa w programie, które zostanie wystawione nie
później niż w czerwcu 2019r.
8. Terminy i tematy spotkań:
 Marzec 2019: projekt badawczy - wykład z elementami ćwiczeniowymi,
 Marzec 2019: projekt badawczy – część praktyczna,
 Kwiecień 2019: projekt badawczy – część praktyczna (cd.),
 Kwiecień 2019: podsumowanie pracy - prezentacja wyników, wymiana doświadczeń, dyskusja.
9. Ekspertami trzeciej edycji programu są wykładowcy akademiccy oraz specjaliści z zakresu doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
10. Uczestnictwo w programie gwarantuje dodatkowym 1 punktem w realizacji projektu edukacyjnego Związku pn.
„Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja, rok szkolny 2018/2019), a także dodatkowymi punktami przy ocenie do nagrody
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Róża Ekologii”.
11. Zgłoszenie do udziału w programie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby kwalifikacji i udziału w programie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze
zmianami).
12. Wszyscy uczestnicy programu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.

