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Kryteria kwalifikacji do Projektu „Misja Przyroda - edukacja ekologiczna  

w Parkach Narodowych” 

 

Informacje ogólne: 

Projekt „Misja Przyroda - edukacja ekologiczna w Parkach Narodowych” jest skierowany do 

uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia w ramach Projektu realizowane będą  

w okresie od maja do czerwca 2014 roku. 

Proces rekrutacyjny rozpocznie się w marcu 2014 r. i potrwa dwa tygodnie. Fundacja 

przekaże informację o programie gminom wiejskim i miejsko-wiejskim. 

W projekcie przewidziano udział 5 szkół podstawowych z terenu województwa 

podkarpackiego z gmin wiejskich i z obszaru wiejskiego gmin miejsko-wiejskich. 

 

Rekrutacja do Programu:  

Warunkiem zgłoszenia do Projektu jest wypełnienie przez Gminę formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1), przy uwzględnieniu następujących wymogów:  

1. Gmina do o udziału w Projekcie może zgłosić jedną szkołę podstawową. Do projektu 

może zostać również zgłoszona szkoła z terenu miasta w przypadku, gdy jest to jedyna 

szkoła danego typu w gminie miejsko – wiejskiej.  

2. Za dzień wpływu zgłoszenia gminy uważa się dzień, w którym kompletna, wypełniona  

i podpisana deklaracja uczestnictwa wpłynie do biura Fundacji drogą pocztową. Każdemu 

zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina).  

3. Liczba uczniów uczestniczących w Projekciez danej szkoły nie może być mniejsza niż 34 

i większa niż 36. W przypadku mniejszych szkół, w których liczba uczniów będzie niższa 

od wymaganej, dopuszcza się udział uczniów z więcej niż jednej szkoły.  

4. Do Programu zostanie zakwalifikowanych 5 szkół podstawowych uszeregowanych 

według kolejności zgłoszeń. 

5. W przypadku, kiedy liczba szkół podstawowych, zgłoszonych przez gminy przekroczy 

zakładaną liczbę uczestników Programu, Fundacja ustali listę rankingową szkół,  

w oparciu o następujące  obiektywne kryteria: 

a. Wielkość dochodu w gminie na mieszkańca w roku 2012. 

b. Średni dla gminy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej w 2012 

roku .  

6. Do ustalenia rankingu posłuży metoda pozycyjna: wszystkie zgłoszone gminy zostaną 

uszeregowane od najniższego do najwyższego dochodu na mieszkańca w gminie. Gmina  

o najniższym dochodzie uzyska jeden punkt, gmina o najwyższym dochodzie – liczbę 

punktów odpowiadającą ilości zgłoszonych gmin. Podobnie zostaną uszeregowane gminy 

w przypadku drugiego wskaźnika: gmina, w której średni wynik z egzaminu 
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gimnazjalnego w części przyrodniczej będzie najniższy otrzyma jeden punkt, gmina  

o najwyższym wyniku otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ilości zgłoszonych gmin. 

Dla każdej gminy zostanie policzona suma punktów. Do projektu zostanie wyłonionych  

5 szkół podstawowych z gmin, które uzyskały najmniejszą sumę punktów w ramach 

obydwu wskaźników.  

7. Wszystkie wskaźniki Fundacja uzyska z instytucji odpowiedzialnych za ich publikację. 

8. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń,rekrutacja może być kontynuowana po 

upływie wyznaczonego terminu. Informacja zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej projektu. 

9. Każdej zakwalifikowanej szkole zostanie zaproponowany termin zajęć edukacyjnych  

w Parku Narodowym. 

10. Dwukrotne odrzucenie przez szkołę propozycji udziału w zajęciach edukacyjnych  

w Parku Narodowym będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 

11. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowana szkoła  

z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej zostanie ogłoszona dodatkowa 

rekrutacja. 

 

Dodatkowe obowiązki gminy:  

1. Gmina wskazuje opiekuna projektu, którym będzie nauczyciel biologii/przyrody lub 

geografii. Nauczyciel ten będzie odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Fundacją, 

za koordynację pracy i przeszkolenie pozostałych nauczycieli z danej gminy 

uczestniczących w projekcie oraz za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami i zajęć 

w trakcie wyjazdu do Parku Narodowego. Nauczyciel ten zostanie zobowiązany do 

udziału w obowiązkowych warsztatach metodycznych, organizowanych przez Fundację 

na potrzeby Programu. Ponadto gmina wskaże 3 nauczycieli, którzy będą pełnić rolę 

współopiekunów uczniów w trakcie wyjazdu do Parku Narodowego i jednocześnie 

prowadzić zajęcia z uczniami w trakcie tego wyjazdu.  

2. Gmina zobowiąże się do zapewnienia możliwości realizacji zajęć pozalekcyjnych dla 

wszystkich uczestników projektu przed i po wyjeździe do Parku Narodowego. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Dokumenty złożone po terminie, bez podpisu i braku części danych nie będą 

uwzględniane w procesie rekrutacji. 

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

3. Decyzje dotyczące rekrutacji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu 

będą publikowane na stronie internetowej Projektu z chwilą ich wejścia w życie.  


