Regulamin rekrutacji placówek edukacyjnych
do Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”
Niniejszy dokument określa kryteria naboru placówek edukacyjnych do udziału w Projekcie „ESA dla
OSE – 1200 czujników smogu”, który jest skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz
specjalnych znajdujących się na terenie Polski.
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki rekrutacji placówek edukacyjnych do
Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”
2. Organizatorem Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” (dalej: „Projekt”) jest Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK”), realizujący na
podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej projekt
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „OSE”).
3. Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://esa.nask.pl/1200-czujnikow
oraz w szczególności w dedykowanej zakładce O Projekcie: https://esa.nask.pl/o-projekcie.
Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: umowaesa@nask.pl lub na numer infolinii:
22 182 55 55 (informacja ESA pod wewnętrznym numerem 1).
II. Ogólne założenia projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”
1. Do Projektu może przystąpić wyłącznie placówka edukacyjna, o której mowa w art. 2 Ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „Placówka” lub
„uczestnik”).
2. Głównym celem Projektu ESA jest edukacja służąca zwiększeniu świadomości uczniów, ich
rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim
w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.
W ramach Projektu planowane jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych również
w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia, w tym dotyczących
zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości
przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym, jak również w skali
ogólnospołecznej.
3. W ramach Projektu przewiduje się:
a) instalację zestawu pomiarowego, na który składa się: miernik jakości powietrza, tablica
LED do prezentacji danych oraz tablica informacyjna oraz utrzymanie tej instalacji przez
NASK przez okres 24 miesięcy,
b) realizację zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności dotyczącej
smogu oraz innych zagadnień ekologicznych, o które Projekt zostanie wzbogacony.
4. Projekt będzie realizowany od momentu instalacji urządzeń wymienionych w pkt. 3a) przez okres
24 miesięcy w Placówkach, które zgłoszą akces do Projektu i zostaną do niego zakwalifikowane
w oparciu o kryteria kwalifikacyjne opisane w niniejszym Regulaminie (część III. Regulaminu).
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5. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu dostępne są u Organizatora (kontakt poprzez
adres e-mail: umowaesa@nask.pl) oraz będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu:
https://esa.nask.pl/1200-czujnikow
III. Rekrutacja Placówek do udziału w Projekcie „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu”
1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 06.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
2. Regulamin rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej:
https://esa.nask.pl/1200-czujnikow, począwszy od pierwszego dnia rekrutacji.
Wymagania obligatoryjne:
1. Do Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” udział mogą zgłaszać wszystkie Placówki,
które mają aktywne usługi OSE, tj. Placówka zawarła umowę o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz w Placówce
świadczona jest usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do Internetu, opisana w tej
umowie.
Ogólne:
1. Do Projektu mogą przystąpić Placówki z terenu całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem szkół
z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
2. Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego
na stronie https://esa.nask.pl/dolacz-do-esa.
3. Formularz może być wypełniony przez:
c) Dyrekcję Placówki
d) Pracownika Placówki edukacyjnej w porozumieniu z Dyrekcją,
4. Zgłoszenia udziału dostarczone do Organizatora w inny sposób niż wskazany w pkt 3 nie będą
przyjmowane.
5. Każda z Placówek, która prawidłowo wypełni formularz elektroniczny, zostanie poinformowana
drogą elektroniczną o wyniku rekrutacji do 15.07.2022 roku.
6. W przypadku, kiedy liczba Placówek przekroczy zakładaną liczbę uczestników Projektu (1200
Placówek), rekrutacja może zostać zawieszona przed upływem wyznaczonego terminu.
Organizator poinformuje niezwłocznie o zawieszeniu rekrutacji na stronie internetowej:
https://esa.nask.pl/1200-czujnikow.
7. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników (tj. w przypadku liczby uczestników mniejszej
niż 1200), rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu.
Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://esa.nask.pl/1200-czujnikow.
8. Po zakończeniu rekrutacji, deklaracje uczestnictwa będą nadal przyjmowane, tworząc listę
rezerwową Placówek (na wypadek rezygnacji zgłoszonej już Placówki z uczestnictwa
w Projekcie).
9. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych minimum 1200 Placówek edukacyjnych.
10. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy zakładaną liczbę uczestników Projektu,
Organizator ustali listę rankingową Placówek, w oparciu o następujące kryteria:
a) lokalizację Placówki (równomierne rozłożenie edukacji ESA na terenie kraju, wspieranie
rozwoju cyfryzacji edukacji w Placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz
miejsko-wiejskich);
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b)

aktywny udział w Grywalizacji (głosowanie uczniów na terenie szkoły oraz konkurs na
pracę kreatywną) – regulamin Grywalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
dokumentu.
Każda z Placówek może otrzymać maksymalnie 34 punkty rekrutacyjne, z czego:
• do 10 punktów za rodzaj miejscowości, w której Placówka jest usytuowana (zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu),
• 4 punkty za lokalizację Placówki w gminie spoza bazy ESA (zgodnie z Załącznikiem nr
1 do niniejszego Regulaminu),
• maksymalnie 20 punktów za osiągnięcie najwyższych wyników ilościowych w procesie
międzyszkolnej grywalizacji, której celem jest zaangażowanie społeczności szkolnej
w rozpoczęcie cyfrowej edukacji ekologicznej bazującej na pomiarach jakości
powietrza (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu)
11. Do ustalenia rankingu posłuży metoda pozycyjna: wszystkie zgłoszone Placówki zostaną
uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów rankingowych (przyznawanych
zgodnie z Załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu). Placówki o najwyższej liczbie
punktów zostaną uszeregowane na szczycie listy rankingowej. Do Projektu zostanie wyłonionych
minimum 1200 Placówek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.
12. Jeśli dwie Placówki uzyskają w rankingu tę samą liczbę punktów, decydować będzie kolejność
przesłania zgłoszeń.
13. Powyższe wskaźniki Organizator pozyska we własnym zakresie. Placówka nie ma obowiązku
przesyłania ww. danych.
14. Przy rekrutacji Organizator będzie uwzględniał tylko prawidłowo wypełnione formularze
zgłoszeniowe.
15. Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 15.07.2022 r., zostanie sporządzona i ogłoszona na
stronie https://esa.nask.pl/1200-czujnikow lista rankingowa Placówek zakwalifikowanych do
udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa (pozostałe Placówki).
16. W przypadku rezygnacji Placówki, zakwalifikowana zostanie Placówka z listy rezerwowej lub
zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
V. Prawa i obowiązki
1. Placówka, zgłaszając się do Projektu, akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu
rekrutacji.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji, o czym poinformuje
na stronie https://esa.nask.pl/1200-czujnikow.
3. Organizator ma prawo odstąpić od realizacji Projektu w przypadku decyzji o odmowie
dofinansowania Projektu lub o zmianie zasad realizacji Projektu i zakończeniu jego finansowania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://esa.nask.pl/1200-czujnikow.
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 – Wskaźniki oraz punktacja w procesie rekrutacji do Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników
smogu”
Załącznik nr 2 – Regulamin grywalizacji
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