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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie AI4Youth szkół w Projekcie 

AI4Youth 

 

 

Regulamin rekrutacji szkół w Projekcie AI4Youth realizowanym na 

rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez konsorcjum, w 

skład którego wchodzą: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 

Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

oraz SDA Sp. z o.o.  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji szkół, zwany dalej Regulaminem rekrutacji określa 

zasady rekrutacji w projekcie pilotażowym „AI4Youth” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i 

potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: 

„Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 

inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, zwanym dalej 

Projektem. 

2. W rekrutacji do Projektu może wziąć udział publiczne liceum ogólnokształcące lub 

publiczne technikum zawodowe, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego (zwane dalej 

Szkołą), które zgłosi do udziału w Projekcie minimum jedną Grupę szkoleniową 

składającą się z minimum 15 uczniów klas 1-3 liceum ogólnokształcącego lub klas 1-

4 technikum zawodowego, prowadzoną przez nauczyciela. Szkoła może zgłosić do 

Projektu maksymalnie dwie Grupy szkoleniowe. Jeden nauczyciel może prowadzić 

maksymalnie jedną Grupę szkoleniową. 

3. Udział w rekrutacji do Projektu oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie rekrutacji oraz w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie AI4Youth. 

4. Zgłoszenia Szkoły do udziału w Projekcie może dokonać dyrektor szkoły uprawniony 

do jej reprezentowania, nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora stosownym 

pełnomocnictwem pracownik szkoły.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

6. Projekt jest realizowany przez konsorcjum (zwane dalej Organizatorem) w składzie: 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe, z siedzibą w Poznaniu (61-704), ul. Z. Noskowskiego 

12/14, NIP: 777-00-02-062 (zwany dalej Liderem konsorcjum) oraz SDA Sp. z o.o. z 
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siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96-98, działająca na podstawie 

wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 

0000554532, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu 

Rejestrowego, posiadającą NIP 5842741225, Regon 361328749, o kapitale 

zakładowym w wysokości 6.400 zł.  

7. Projekt realizowany jest na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

 

§ 2 Rekrutacja 

 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji do Projektu odpowiada 

Organizator.  

2. Proces rekrutacji do Projektu przebiega dwuetapowo. 

3. Wyboru Uczestników dokonuje Komisja rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, w skład 

której wchodzą: przewodniczący Komisji (przedstawiciel Lidera konsorcjum), dwóch 

przedstawicieli Organizatora, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i 

Technologii oraz jeden przedstawiciel firmy Intel.  

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów 

członków obecnych na głosowaniu, przy obecności nie mniej niż 3 członków Komisji. 

W przypadku równej liczby głosów za i przeciw przeważa głos przewodniczącego 

Komisji.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia rekrutacji uzupełniającej na 

każdym etapie rekrutacji. 

6. Komisja ma prawo kontaktować się ze Szkołą w celu uzyskania dodatkowych 

informacji lub uzupełnienia formularza zgłoszeniowego lub złożonej dokumentacji na 

potrzeby prowadzonej rekrutacji. 

 

§ 3 Harmonogram rekrutacji 

 

1. Etap I rekrutacji (etap formalny) obejmuje: 

a. Zgłoszenie Szkoły do Projektu za pośrednictwem formularza internetowego 

dostępnego na stronie https://ai4youth.edu.pl/ oraz zdeponowanie skanów 

kompletu dokumentów, określonych w § 4 ust. 2 lit. b., w miejscu i 

sposób określony przez Organizatora w zwrotnej wiadomości 

https://ai4youth.edu.pl/rekrutacja/
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potwierdzającej otrzymanie formularza zgłoszeniowego, musi nastąpić do 

dnia 17.10.2021 r. 

b. Weryfikację poprawności wypełnionego formularza, kompletności i 

poprawności złożonych skanów dokumentów. Czynności tych dokonuje 

Komisja rekrutacyjna. 

c. Ogłoszenie wyników weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, 

przy czym ogłoszenie to nastąpi do dnia 18.10.2021 r. 

2. Etap II rekrutacji (etap merytoryczny) obejmuje: 

a. Ocenę przez Komisję aplikacji Szkoły zgodnie z przyjętymi kryteriami 

merytorycznymi i ogłoszenie listy szkół wstępnie wybranych do Projektu. 

Ogłoszenie to nastąpi do dnia 19.10.2021 r. 

b. Dostarczenie Liderowi konsorcjum przez Szkoły wstępnie wybrane do 

Projektu wymaganych dokumentów określonych w § 5 ust. 8 niniejszego 

Regulaminu rekrutacji, w terminie do dnia 26.10.2021 r. pod rygorem 

skreślenia Szkoły z listy szkół wstępnie wybranych do Projektu. 

c. Weryfikację dokumentów nadesłanych przez Szkoły w ramach Etapu II 

rekrutacji i wyłonienie przez Komisję Szkół, którym przyznany zostanie status 

Uczestnika, co nastąpi do dnia 28.10.2021 r. 

d. Ogłoszenie listy Uczestników Projektu, co nastąpi do dnia 28.10.2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie 

Rekrutacji, o czym będzie informował za pośrednictwem strony internetowej 

https://ai4youth.edu.pl/.  

 

§ 4 Przebieg I etapu rekrutacji 

 

1. Etap I rekrutacji prowadzony będzie w terminach określonych w § 3 ust. 1 

Regulaminu rekrutacji. 

2. Do udziału w Projekcie może zgłosić się Szkoła, która: 

a. Złoży w terminie kompletny i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy 

za pośrednictwem strony internetowej. 

b. Zdeponuje w sposób określony w § 4 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa skany 

prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez dyrektora szkoły, albo 

przez osobę przez niego upoważnioną, wszystkich niezbędnych do 

przystąpienia do Projektu oświadczeń: 

https://ai4youth.edu.pl/


 

 4 

i. Oświadczenia nauczyciela (Załącznik nr 1 do Regulaminu 

rekrutacji). Oświadczenia składa i podpisuje każdy nauczyciel 

zgłoszony do udziału w Projekcie:  

 

Zgoda nauczyciela na udział w projekcie - zawierające oświadczenie 

nauczyciela o zgodzie na udział w Projekcie (w tym na uczestnictwo w 

szkoleniu online oraz oświadczenie i zapewnienie, że w razie wyboru 

Szkoły do Projektu nauczyciel ten będzie prowadzić zajęcia zgodnie z 

programem Projektu AI4Youth oraz przekaże niezbędną, określoną 

przez Organizatora, dokumentację wymaganą w realizacji Projektu). 

 

Oświadczenie dotyczące projektów edukacyjnych - Oświadczenie 

nauczyciela prowadzącego Grupę szkoleniową o liczbie i tematyce 

prowadzonych projektów edukacyjnych.  

 

Oświadczenie nauczyciela o umiejętnościach w zakresie 

programowania - Oświadczenie nauczyciela prowadzącego Grupę 

szkoleniową o posiadaniu umiejętności w zakresie programowania w 

językach Python i/lub C++   

oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

ii. Oświadczenia szkoły (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) 

 

Oświadczenie o stworzeniu grupy szkoleniowej - zawierające 

oświadczenia, iż w przypadku wyboru Szkoły do Projektu, Szkoła 

zgłosi do udziału w Projekcie minimum jedną Grupę szkoleniową.  

 

Oświadczenie o gromadzeniu i dostarczeniu dokumentacji – 

zawierające oświadczenie, że w przypadku wyboru Szkoły do 

Projektu, Szkoła uzupełni i dostarczy Liderowi konsorcjum we 

wskazanej formie i wyznaczonym terminie wszystkie stosowne 

dokumenty określone w § 5 ust. 8 Regulaminu rekrutacji, w tym zgody 

na udział ucznia w projekcie. 

 

Oświadczenie o infrastrukturze szkoły – zawierające oświadczenie, że 

Szkoła posiada i udostępni Grupom szkoleniowym na czas realizacji 

projektu komputery lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu. 

 

Oświadczenie o wyposażeniu nauczyciela - zawierające 

oświadczenie, że nauczyciel będzie wyposażony w komputer z 

dostępem do Internetu, niezbędny do udziału w zadaniach 

projektowych.  

Oświadczenie o udziale szkoły w regionalnych, ogólnopolskich lub 

międzynarodowych programach edukacyjnych - zawierające 

oświadczenie o liczbie i tematyce regionalnych, ogólnopolskich lub 
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międzynarodowych programów edukacyjnych, w których uczestniczyła 

Szkoła. 

Oświadczenie o partnerach zewnętrznych szkoły - zawierające 

oświadczenie o aktualnie obowiązujących umowach o współpracę, 

zawartych między Szkołą a partnerami zewnętrznymi. 

Oświadczenie o osiągnięciach uczniów w konkursach z zakresu 

IT/ICT - zawierające oświadczenie o liczbie laureatów lub finalistów 

konkursów w zakresie IT/ICT, w konkursach odbywających się co 

najmniej na poziomie międzyszkolnym. 

3. Złożenie aplikacji: 

a. Aplikację składa się poprzez: 

i. wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie 

internetowej Organizatora https://ai4youth.edu.pl, 

ii. zdeponowanie skanów kompletu dokumentów określonych w § 4 

ust. 2 lit. b. w miejscu i sposób określony przez Organizatora w 

zwrotnej wiadomości potwierdzającej otrzymanie formularza 

zgłoszeniowego.  

b. Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się Szkoły do 

udziału w Projekcie. 

4. Weryfikacja wymogów formalnych: 

a. W ramach Etapu I rekrutacji Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji 

zgłoszenia pod względem spełnienia wymogów formalnych w oparciu o 

Arkusz spełnienia wymogów formalnych, będący załącznikiem nr 3 do 

niniejszego Regulaminu rekrutacji.  

b. Szkoły, których zgłoszenia spełnią wszystkie wymogi formalne, zostaną 

zakwalifikowane do II etapu rekrutacji. 

c. Szkoły, których zgłoszenia nie spełnią któregokolwiek z wymogów 

formalnych, nie zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji. 

5. Informacja o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu Szkoły do II etapu rekrutacji 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora https://ai4youth.edu.pl 

do dnia określonego w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu rekrutacji. 

6. Rozstrzygnięcie Komisji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu szkoły do II etapu jest 

ostateczne. 

 

https://ai4youth.edu.pl/
https://ai4youth.edu.pl/
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§ 5 Przebieg II etapu rekrutacji 

 

1. Etap II rekrutacji prowadzony będzie w terminach określonych w § 3 ust. 2 

Regulaminu. 

2. Etap II rekrutacji polega na ocenie merytorycznej zgłoszeń na podstawie kryteriów 

określonych w Arkuszu oceny merytorycznej, będącym załącznikiem nr 4 do 

niniejszego Regulaminu rekrutacji.  

3. Za każde z pięciu kryteriów Szkoła biorąca udział w rekrutacji może uzyskać 

maksymalnie 10 punktów, zatem łącznie Szkoła biorąca udział w rekrutacji może 

uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

4. Na podstawie oceny merytorycznej powstanie lista rankingowa Szkół, zawierająca 

nazwę Szkoły oraz liczbę uzyskanych przez Szkołę punktów.  

5. Na podstawie listy rankingowej Komisja wybierze co najmniej 60 szkół, które 

uzyskały największą liczbę̨ punktów, zlokalizowanych w co najmniej sześciu różnych 

miastach w trzech różnych województwach.  

6. Szkoły wskazane przez Komisję uzyskują status szkoły wstępnie wybranej do 

Projektu. Pozostałe Szkoły są wpisywane na listę rezerwową. 

7. Lista Szkół wstępnie wybranych do Projektu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej https://ai4youth.edu.pl do dnia określonego w § 3 ust. 2 lit. a) 

Regulaminu, a Organizator skontaktuje się z nimi niezwłocznie, drogą mailową na 

adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Szkoły wstępnie wybrane do Projektu, zobowiązane będą do potwierdzenia chęci 

przystąpienia do Projektu poprzez dostarczenie drogą korespondencyjną do Lidera 

konsorcjum na adres Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 

Poznań z dopiskiem “AI4Youth”, w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. b) 

Regulaminu rekrutacji następujących dokumentów: 

a. dwóch egzemplarzy podpisanej przez dyrektora albo osobę przez niego 

upoważnioną Umowy uczestnictwa szkoły w Projekcie AI4Youth o treści 

zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

b. dwóch egzemplarzy podpisanych przez nauczyciela (nauczycieli) Umów 

uczestnictwa nauczyciela w Projekcie AI4Youth o treści zgodnej z 

Załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu; 

c. oryginałów oświadczeń z § 4 ust. 2 lit b); 

9. W przypadku niedostarczenia przez Szkołę wstępnie wybraną do Projektu 

dokumentów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie do dnia 

https://ai4youth.edu.pl/
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26.10.2021 r., Komisja skreśli Szkołę z listy szkół wstępnie wybranych do Projektu. 

Następnie wskaże w to miejsce kolejną Szkołę spełniającą wymogi wskazane w ust. 

5 niniejszego paragrafu, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

10. Po weryfikacji przez Komisję dokumentów określonych w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, lista Szkół, które otrzymały status Uczestnika Projektu zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora https://ai4youth.edu.pl do dnia 

określonego w § 3 ust. 2 lit. b) Regulaminu rekrutacji. Organizator skontaktuje się z 

nimi drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

11. Szkoła zobowiąże uczniów zgłoszonych do Projektu i gdy to konieczne ich prawnych 

opiekunów do podania danych oraz wyrażenia zgód i złożenia oświadczeń w formie 

elektronicznej, zgodnych co do zakresu z zapisami Załącznika nr 7 „Zgoda na udział 

ucznia w Projekcie” przy pierwszym logowaniu do Platformy Projektowej 

udostępnionej i wskazanej przez Organizatora. 

§ 6 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej “RODO” informujemy, 

że: Współadministratorami danych osobowych, a więc podmiotami, które wspólnie 

ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są Instytut Chemii Bioorganicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 

Poznań i SDA Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96-98, 81-451 

Gdynia.  

2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. 

Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na 

dpo@ibch.poznan.pl, a także Inspektor Ochrony Danych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-

451 Gdynia lub wysyłając e-mail na iod@sdacademy.pl. 

3. Przetwarzanie  ma  na  celu  realizację  projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie 

otoczenia potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 

2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 

inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów realizowanego na rzecz 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii 

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe oraz SDA Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej  zgody – dotyczy dobrowolnie 

podanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

https://ai4youth.edu.pl/
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4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom konsorcjum, 

Ministerstwu Rozwoju i Technologii oraz innym podmiotom na zlecenie Organizatora 

na podstawie zawartej umowy. W przypadku zaistniałej konieczności dane osobowe 

mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji Projektu będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu rekrutacji oraz przedawnienia roszczeń.  W przypadku cofnięcia zgody, 

dokumenty przekazane na podstawie wyrażonej zgody zostaną poddane 

anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art, 17 

RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 

7. W ramach Projektu dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, których dane 

będą przetwarzane przysługuje: 

1. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, 

uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie 

wskazanym w art. 15 RODO; 

2. prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; 

3. prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora 

niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna 

z przesłanek określonych w art, 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne 

do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może 

zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z 

obowiązującego prawa; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych 

osobowych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO; W celu skorzystania z w/w praw 

należy skierować żądanie do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych 

u Współadministratora – dane kontaktowe wskazano w §6 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu rekrutacji. Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień 

Administrator będzie musiał upewnić się, że dyrektor, nauczyciel, uczeń lub 

rodzic ma powyższe prawo, czyli odpowiednio go zidentyfikować. 
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W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do jednego ze 

Współadministratorów lub Inspektora Ochrony Danych - dane kontaktowe 

wskazano w pkt. 2. Przed realizacją uprawnień Współadministrator, do 

którego skierowano żądanie musi upewnić się, że osoba której dane dotyczy 

ma takie prawo, czyli musi zostać odpowiednio zidentyfikowana.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Projektu. 

Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w Projekcie.  

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

 

§ 7 Uwagi końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem 

dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie 

warunków uczestnictwa w rekrutacji do Projektu; 

b. naruszenie przez szkołę, nauczycieli, uczniów praw autorskich lub dóbr 

osobistych osób trzecich; 

c. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do 

Projektu, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 

w tym siły wyższej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji pod warunkiem, że 

taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego uczestników. Zmiany Regulaminu 

rekrutacji mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie 

można było przewidzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu rekrutacji, jak również z 

potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu 

rekrutacji. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu 

rekrutacji na stronie internetowej Projektu https://ai4youth.edu.pl/. Szkoły, które 

przesłały swoje zgłoszenia do Projektu, o każdej zmianie niniejszego Regulaminu 

zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową. 

3. Niniejszy Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie https://ai4youth.edu.pl/.  

  

https://ai4youth.edu.pl/
https://ai4youth.edu.pl/


 

 10 

Załączniki 

● Załącznik nr 1 - Oświadczenia nauczyciela 

● Załącznik nr 2 - Oświadczenia szkoły 

● Załącznik nr 3 - Arkusz spełnienia wymogów formalnych 

● Załącznik nr 4 - Arkusz oceny merytorycznej 

● Załącznik nr 5 - Umowa uczestnictwa szkoły w Projekcie AI4Youth 

● Załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa nauczyciela w Projekcie AI4Youth 

● Załącznik nr 7 - Zgoda na udział ucznia w Projekcie 

Zmiany: 

 wprowadzenie zmian w § 5 ust. 11 w zaproponowanym brzmieniu: 

„Szkoła zobowiąże uczniów zgłoszonych do Projektu i gdy to konieczne ich 

prawnych opiekunów do podania danych oraz wyrażenia zgód i złożenia oświadczeń 

w formie elektronicznej, zgodnych co do zakresu z zapisami Załącznika nr 7 „Zgoda 

na udział ucznia w Projekcie” przy pierwszym logowaniu do Platformy Projektowej 

udostępnionej i wskazanej przez Organizatora.” 

 usunięcie § 5 ust. 11 w brzmieniu: 

„Nie później niż do dnia 17 grudnia 2022 roku Szkoła prześle na adres określony w 

ust. 8 niniejszego paragrafu oryginału oświadczeń pn. Zgoda na udział ucznia w 

Projekcie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 dla wszystkich uczniów wchodzących 

w skład Grup szkoleniowych.” 

 

 

 


