
 

 

1 

Szkolawchmurze.org  modul@szkolawchmurze.org 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w programie „moduł w chmurze” dla liceów 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie “moduł w chmurze”, 
zwanym w dalszej części Regulaminu „Programem”. 

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. 
Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, 
prowadząca Liceum w Chmurze, zwana dalej “Liceum w Chmurze” lub “Organizator”. 
Program jest organizowany we współpracy ze Szkołą, do której uczęszcza uczeń, zwaną 
dalej “Szkołą”. 
 

§ 2 

Cel Programu 

1. Celem Programu jest rozbudzenie w Uczniach poczucia odpowiedzialności za swoją 
własną przyszłość, rozwój własnych zainteresowań oraz poszerzenie świadomości w 
zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
 

§ 3 

Przebieg rekrutacji do Programu 

1. Ogłoszenie terminów rekrutacji do Programu nastąpi podczas spotkania otwarcia 
przedstawicieli Liceum w Chmurze z Uczniami na terenie Szkoły. 

2. Do Programu zostanie zakwalifikowanych 10 osób w ramach rekrutacji podstawowej, 
w myśl zasady dla dobra Uczestnika Programu i założeń Programu Liceum w Chmurze. 

3. Osoby niezakwalifikowane do Programu zostaną wpisane na listę rezerwową. 
4. Po  zakończeniu  rekrutacji  podstawowej  w przypadku rezygnacji Uczestnika  

Programu, wówczas  Komisja poinformuje Ucznia z listy rezerwowej o możliwości 
udziału w Programie. 

5.  Etapy Rekrutacji: 
I etap: 

a. Przygotowanie przez Uczniów Indywidualnego Planu Rozwoju, w formie określonej 
przez Liceum w Chmurze. 
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b. Przygotowanie deklaracji przedmiotowej (określenie, które przedmioty uczeń będzie 
realizował na platformie e-learningowej). 

c. Nadesłanie przez Ucznia Indywidualnego Planu Rozwoju wraz z deklaracją 
przedmiotową na adres modul@szkolawchmurze.org   

II etap: 

1. Rozmowa kandydata z Komisją rekrutacyjną i analiza Indywidualnego Planu Rozwoju. 
 

Ogłoszenie wyników: 

1. Zgłoszenia uczniów są rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną w skład której 
wchodzą: tutor, przedstawiciel Stowarzyszenia Uwierz w siebie i przedstawiciel Liceum 
w Chmurze. 

2. Poinformowanie drogą mailową Uczniów o wyniku rekrutacji. 
3. Komisja w swych ocenach kieruje się motywacją ucznia, stopniem przemyślenia planu, 

średnią ocen i dotychczasowymi osiągnięciami. 
4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Dębicy.  
5. Komisja ma prawo podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu do programu żadnego ucznia. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

I. W zakresie realizowania przedmiotów. 
1. Szkoła decyduje ile maksymalnie przedmiotów Uczeń może realizować za pomocą 

platformy. Uczeń w toku rekrutacji wskazuje przedmioty zgodnie z tymi limitami. 
2. Nie jest możliwe łączenie uczestnictwa w programie z nauczaniem indywidualnym i 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. 
3. Nie jest możliwe uczestniczenie w programie w klasie 1 oraz w klasie 4 liceum 4-

letniego. 
4. Nie jest możliwe realizowanie na platformie języka polskiego, matematyki i języków 

obcych, a także przedmiotów, które uczeń zadeklarował jako rozszerzone. 
5. W przypadku rezygnacji Ucznia z Programu przed zakończeniem semestru dalszy tryb 

klasyfikowania Ucznia z przedmiotów dotychczas realizowanych na platformie jest 
uzgadniany indywidualnie z nauczycielem przedmiotowym. Nauczyciel może wyrazić 
zgodę na “przepisanie” ocen uzyskanych na platformie, może też wyznaczyć Uczniowi 
materiał do uzupełnienia i zaliczenia. 

6. Z przedmiotów realizowanych za pomocą platformy, Uczeń jest zwolniony z  
uczestnictwa w lekcjach. W czasie trwania lekcji z tych przedmiotów uczeń jest 
zobowiązany do przebywania w świetlicy projektowej. Wywiązywanie się z 
powyższego punktu nie skutkuje obniżeniem oceny z zachowania. 

7. Uczeń zobowiązuje się wypełnić wszystkie karty pracy przypisane na dany rok szkolny 
do przedmiotu, który realizuje za pomocą Platformy. Po pierwszym semestrze, Uczeń 
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ma obowiązek zrealizować połowę kart pracy dostępnych na Platformie z danego 
przedmiotu, po drugim semestrze ma obowiązek zrealizować brakującą połowę kart 
pracy. Realizacja kart pracy polega na samodzielnym wykonywaniu zadań. 

8. Uczeń musi uzyskać minimum 50% punktów na każdej karcie pracy. 
9. Każdą kartę pracy można poprawić na Platformie tylko raz. Jeśli po tej próbie nie uda 

się uzyskać 50%, to kartę należy zaliczyć u nauczyciela przedmiotowego w sposób przez 
niego ustalony. Przy czym nauczyciel może sprawdzić wiedzę Ucznia tylko z zakresów 
punktów podstawy programowej przypisanych do niezaliczonej karty. 

10. Jeśli po pierwszym semestrze Uczeń zrealizuje więcej niż połowę kart pracy z danego 
przedmiotu, ocena śródroczna wystawiana jest z chronologicznie pierwszych 50% kart 
pracy.  
 

II. W zakresie korzystania z Platformy 
1. Uczeń przy pomocy Platformy nie może zaliczać przedmiotów, które są obowiązkowe 

na egzaminie maturalnym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz 
przedmiotów, z których planuje zdawać egzamin maturalny w stopniu rozszerzonym. 

2. Zabrania się udostępniania danych do logowania na Platformę osobom trzecim oraz 
kopiowania i rozpowszechniania treści tam zawartych. 

3. Uczeń zobowiązuje się korzystać z Platformy uczciwie i rzetelnie. Zabronione jest 
kopiowanie rozwiązań przesłanych przez innych uczniów. Konsekwencją naruszenia 
niniejszego zobowiązania jest obowiązek przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego 
z danego przedmiotu. Termin egzaminu wyznacza nauczyciel przedmiotu w 
porozumieniu z tutorem.  

4. Zadania otwarte znajdujące się na Platformie sprawdzane są przez nauczyciela 
zaangażowanego przez Organizatora. Uczeń otrzymuje wynik punktowy i feedback, 
jeśli jest to zasadne, na swoje indywidualne konto na Platformie. 

5. Na platformie dla liceów ogólnokształcących dostępne są następujące przedmioty: 
a. historia 
b. wiedza o społeczeństwie 
c. filozofia 
d. biologia 
e. chemia 
f. geografia  
g. fizyka 
h. edukacja dla bezpieczeństwa 
i. informatyka 

 

III. W zakresie realizowania Indywidualnego Planu Rozwoju 
1. Uczeń zobowiązuje się przynajmniej raz w miesiącu odbyć spotkanie z Tutorem, w 

terminach ustalanych uprzednio z Tutorem. 
2. Uczeń zobowiązuje się przynajmniej raz w semestrze wziąć udział w konferencji, 

podczas której opowie o doświadczeniach związanych z realizacją Indywidualnego 
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Planu Rozwoju. Uczeń zgadza się na nagrywanie swojego wizerunku w czasie 
konferencji. Podstawową formą udziału w konferencji jest prezentacja na żywo przed 
publicznością. Dodatkową, dopuszczalną formą prezentacji efektów realizacji IPR jest 
stworzenie filmiku, prezentacji, itp., które zostaną odtworzone podczas konferencji. 
Dotyczy to uczniów, którzy stresują się wystąpieniami publicznymi. O chęci 
skorzystania z tej formy (tj. nagrania filmiku/prezentacji) Uczeń informuje Tutora 
najpóźniej na miesiąc przed wyznaczoną datą konferencji. 

3. Z uczestnictwa w Konferencji może zwolnić tylko uzasadniona przyczyna, o której 
uczeń ma obowiązek poinformować Tutora. 

4. Uczeń zobowiązuje się realizować Indywidualny Plan Rozwoju oraz - w razie potrzeb - 
dokonywać jego ewaluacji w czasie trwania programu. 

5. Uczeń wyraża zgodę na indywidualny kontakt przedstawicieli Liceum w Chmurze w 
celu rozmowy o programie, o realizowanych projektach, o trudnościach i osiągnięciach. 
Celem takich rozmów jest dokonanie ewaluacji programu. Materiały z rozmów mogą 
być wykorzystywane do rozpowszechniania informacji o programie (np. post na blogu, 
post w mediach społecznościowych, filmik na YouTube). 
 

IV. Pozostałe 
1. Uczeń zobowiązuje się przestrzegać zasad panujących w świetlicy projektowej.  
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku jest warunkiem 

udziału w Programie. Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie 
oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w Programie. Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu jest „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. Uczeń 
oraz jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu, które stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez podpisanie przez Ucznia oraz Rodzica lub 
Opiekuna prawnego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Niespełnienie wymogów formalnych Programu określonych w Regulaminie skutkuje 
niezakwalifikowaniem Ucznia do Programu. 

 

§ 5 

Przebieg programu 

1. Program podzielony jest na semestry. 
2. Program rozpoczyna się od spotkania Ucznia z Tutorem. 
3. Uczeń zostanie przeszkolony z korzystania z Platformy przez Organizatorów lub Tutora. 

Szkolenie może się odbyć także w formie zdalnej. 
4. Nauka przedmiotów realizowanych za pomocą Platformy odbywa się w miejscu i czasie 

indywidualnie wybranym przez Ucznia i w indywidualnym tempie, z zastrzeżeniem § 4, 
część I, pkt 5. 

5. W trakcie trwania Programu Uczeń może liczyć na stałą pomoc ze strony Tutora. 
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6. Uczeń nie rzadziej niż raz w miesiącu odbywa spotkanie z Tutorem w celu zaplanowania 
kolejnych działań i ewaluacji dotychczas podjętych działań.  

7. Spotkania z Tutorem są podsumowywane notatką z IPR, umożliwiającą Tutorowi i 
Uczniowi powrócenie w każdym czasie do ustaleń z poprzedniego spotkania i 
dokonanie ich ewaluacji.  

8. Nie rzadziej niż raz w semestrze odbywa się konferencja, podczas której Uczniowie 
publicznie dzielą się swoimi postępami w samorozwoju, doświadczeniami oraz 
efektami przeprowadzonych projektów. 

9. Ocena śródroczna i roczna (wystawiona na świadectwie), z przedmiotu, który Uczeń 
realizuje za pomocą platformy, jest oceną, wyliczoną z kart pracy znajdujących się na 
Platformie. 

10. Ocena śródroczna wyliczana jest na podstawie 50% kart pracy przypisanych na dany 
rok, które zostały rozwiązane jako chronologicznie pierwsze. Ocena roczna jest 
wyliczana na podstawie wyników z wszystkich kart pracy, znajdujących się na 
Platformie i przypisanych na dany rok.  

11. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są zgodnie z wewnętrznym systemem 
oceniania Szkoły. 

12. W toku uczestniczenia w Programie uczeń ma obowiązek wywiązywać się z wszystkich 
warunków zawartych w § 4. 

13. W razie wywiązywania się z warunków uczestnictwa zawartych w § 4 Uczeń zostaje 
automatycznie przeniesiony na kolejny semestr, jako uczestnik Programu. 

14. Niewywiązywanie się z warunków uczestnictwa w Programie, określonych w 
niniejszym Regulaminie może skutkować usunięciem Ucznia z programu. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna na wniosek któregokolwiek z jej członków. W 
razie usunięcia Ucznia z programu par. 4, część I, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

15. Na początku drugiego semestru następuje kolejna rekrutacja do Programu. Uczniowie, 
którzy kontynuują program po poprzednim semestrze, przechodzą rozmowę z komisją 
złożoną z przedstawicieli szkoły. 

16. W kolejnej rekrutacji mogą uczestniczyć również Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali 
się do Programu w poprzednich rekrutacjach. 

 

 

§ 6 

Problemy z działaniem Platformy 

1. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem Platformy powinny być 
niezwłocznie zgłoszone mailem na adres support@szkolawchmurze.org. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje 
Organizator. 

2. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej szkolawchmurze.org. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia Regulaminu w każdym czasie. 

O zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany. Zmiany 
do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do 
wiadomości Uczestników. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie po 
braku akceptacji zmian w Regulaminie. 
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Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych zbieranych jest: Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w 
Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, kod 02-672 Warszawa, wpisana do stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, posiadającą 
REGON: 142397527, NIP: 5242713775. 

 

Zbierane informacje 

Informacje są zbierane poprzez: 

● wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, 
● przesyłanie danych za pomocą poczty elektronicznej na adres Administratora lub ich 

przekazywanie w rozmowie telefonicznej, 
● zdobywanie danych w toku ewaluacji programu. 
 

Cel i zakres zbierania danych 

Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą 
formularzy rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do uczestniczenia w programie, promowania go i ewaluowania go. 

Zakres zbieranych danych: 

● imię i nazwisko dziecka i rodziców 
● adres email, nr telefonu dziecka i rodziców  
● miasto, województwo, klasa, szkoła, do której uczęszcza uczeń 
● imię i nazwisko nauczycieli ucznia 
● postępy ucznia w nauce 
● wizerunek 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: 

● Przeprowadzenie programu “moduł w chmurze”, umożliwienie użytkownikowi 
uczestnictwa w programie, przeprowadzenie rekrutacji do programu, 
przeprowadzenie ewaluacji programu, umożliwienie tutorowi pracy z uczniem. 

● Rozpowszechnianie wiedzy o programie dostępnymi kanałami marketingowymi tj. 
strona internetowa, Facebook, YouTube, Instagram 
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● Kontaktowanie się z użytkownikiem w bieżących sprawach, w tym odpowiadania na 
pytania dotyczące usług Administratora.  

● Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń związanych z zawartą umową. 
 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania programu oraz 5 lat po jego 
zakończeniu dla celów związanych z bronieniem się przed ewentualnymi roszczeniami. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Szkole, w której się uczysz. Takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
Możemy mieć obowiązek udzielania informacji na żądanie upoważnionych organów na 
podstawie obowiązujących przepisów. 

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa: 

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną 
sytuację, 

● dostępu do Twoich danych osobowych, 
● żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
● żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
● żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym 
modul@szkolawchmurze.pl 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 2 

………………………….. (data) 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………. (imię i nazwisko rodzica) oświadczam, że 
zapoznałem się z Regulaminem programu “moduł w chmurze” i akceptuję jego treść, a także 
wyrażam zgodę na: 

● przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………….. (imię i 
nazwisko) w zakresie opisanym w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych 

● wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………….. (imię i 
nazwisko) w zakresie opisanym w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych 

● wzięcie udziału mojego dziecka …………………………………………….. (imię i nazwisko) w 
programie “moduł w chmurze”. 
 

…………………………………………… (podpis) 

 

 

………………………………… (data) 

 

Zgoda ucznia 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………. (imię i nazwisko ucznia) oświadczam, że 
zapoznałem się z Regulaminem programu “moduł w chmurze” i akceptuję jego treść, a także 
wyrażam zgodę na: 

● przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie opisanym w Klauzuli informacyjnej 
o przetwarzaniu danych osobowych 

● wykorzystanie mojego wizerunku zakresie opisanym w Klauzuli informacyjnej o 
przetwarzaniu danych osobowych 

● wzięcie udziału w programie “moduł w chmurze”. 
 

…………………………………………… (podpis) 

 


