Załącznik nr 1 Wskaźniki oraz punktacja w procesie rekrutacji do Projektu „ESA dla OSE – 1200
czujników smogu”
W procesie rekrutacji Placówek do Projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” będą brane pod
uwagę następujące wskaźniki:
a) posiadanie przez Placówkę aktywnych usług OSE (warunek obligatoryjny – niepunktowany),
b) wielkość miejscowości, w której usytuowana jest Placówka,
c) usytuowanie Placówki w miejscowości, która dotychczas nie posiadała edukacji ESA w swoich
szkołach,
d) osiągnięcie najwyższych wyników ilościowych w procesie międzyszkolnej grywalizacji oraz za
przesłanie pracy konkursowej*.
*Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 34. Rozkład liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne wskaźniki prezentuje tabela nr 1 poniżej. Jeśli
dwie Placówki lub więcej otrzymają jednakową liczbę punktów, decydujące znaczenie
będzie miała kolejność zgłoszeń do Projektu.
Tabela nr 1 Punktacja w podziale na wskaźniki
Punkty naliczane w zależności od zaangażowania szkoły (maks. 20 pkt)
Grywalizacja: głosowanie na szkołę

10

Grywalizacja: praca konkursowa

10

Punkty naliczane za lokalizację szkoły (maks. 14 pkt)
Miejscowość powyżej 500 tys. mieszkańców

4

Miejscowość między 100 a 499 tys. mieszkańców

4

Miejscowość między 50 a 99 tys. mieszkańców

5

Miejscowość między 25 a 49 tys. mieszkańców

7

Miejscowość do 25 tys. mieszkańców

8

Wieś

10

Lokalizacja szkoły w gminie, która dotychczas nie posiadała
edukacji ekologicznej w ramach projektu ESA

4

Maksymalna łączna liczba punktów

34

* Lista Placówek będących w projekcie ESA jest dostępna do weryfikacji na stronie ESA. Dodatkowe
punkty w rekrutacji wynikające z lokalizacji poza bazą ESA może otrzymać Placówka edukacyjna
usytuowana w gminie, która dotychczas nie posiadała dostępu do pomiarów jakości powietrza w
ramach Projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.
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