Regulamin projektu „System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli”

Regulamin dotyczy udziały placówki w projekcie „System SOKRATES - generator oceny pracy
nauczycieli” realizowanym przez Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES z siedzibą w Bytomiu, 41902, ul. Wrocławska 14c/6.
Postanowienia ogólne
1. Celem projektu jest uzyskanie przez GES Sokrates wniosków i ocen funkcjonalności aplikacji online System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli które będą wykorzystane w ramach
ewaluacji Systemu oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych do zarządzania
placówką oświatową.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 do 30 października 2018 r.
Przystąpienie do Projektu
1. Do projektu może przystąpić każda publiczna i niepubliczna placówka oświatowa w rozumieniu
przepisów prawa.
2. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2018 r.
3. W celu przystąpienia do Projektu, należy złożyć Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty
lub drogą e-mail jako skan, na adresy podane w Formularzu.
4. Formularz musi zostać podpisany i opieczętowany pieczęcią placówki przez osobę do tego
upoważnioną.
5. Osoba zgłaszająca poświadcza, że zapoznała się z treścią polityki informacyjnej RODO Grupy
Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES, udostępnioną w formie załącznika do formularza zgłoszenia.
6. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
7. Udział w projekcie nie wiąże się z wykonywaniem działań wynikających z ustawy o prawie
autorskim i nie wiąże się w żaden sposób z korzyściami finansowymi w tym szczególnie
wynagrodzeniem dla osoby zgłaszającej placówkę.
8. Przystąpienie do projektu wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych rabatów na zakup
usług lub produktów znajdujących się w ofercie GES SOKRATES.
Obowiązki Placówki zgłoszonej do udziału w projekcie
1. Placówka zobowiązuje się do aktywnego udziału w projekcie „System SOKRATES - generator
oceny pracy nauczycieli”. W przypadku braku aktywnego udziału rozumianego jako zapisy pkt. 5,
placówka oraz osoba zgłaszająca placówkę, nie rości sobie prawa do otrzymania stosownych
certyfikatów.
2. Placówka otrzyma drogą elektroniczną dane dostępowe do generatora oceny pracy nauczycieli.
3. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do nieprzekazywania danych dostępowych do swojego konta
w Generatorze osobom trzecim bez pisemnej zgody GES SOKRATES.
4. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do aktywnego udziału w projekcie, przez co rozumie się:
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a) założenie konta Placówki w Generatorze do dnia uzgodnionego z koordynatorem GES
SOKRATES,
b) założenia co najmniej 3 przykładowych profili nauczycieli,
c) dokonania, w czasie trwania Programu, oceny co najmniej 3 przykładowych nauczycieli,
d) przesłania w formie elektronicznej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego oceny
działania programu wraz z rekomendacjami do wprowadzenia ewentualnych zmian
w systemie.
Obowiązki GES Sokrates
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES zobowiązuje się do:
a) prowadzenia projektu „System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli”,
b) przekazania każdej zgłoszonej do projektu Placówce, danych dostępowych do
indywidualnego konta w Generatorze,
c) udzielenia pomocy w obsłudze Generatora,
d) zapewnienia kontaktu z placówkami,
e) wystawienia każdej aktywnej placówce Certyfikatu Wdrażania Nowoczesnych Technologii
w Zarządzaniu Placówką,
f) wystawienia każdemu dyrektorowi placówki biorącej aktywny udział w projekcie
Zaświadczenia o współpracy w Projekcie,
g) udzielenia każdej placówce, która otrzyma powyższy Certyfikat, zniżki na zakup licencji na
aplikację komputerową System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli,
w wysokości 10% od jej ceny katalogowej.
h) przechowywania danych wprowadzonych do systemu generatora na serwerach
posiadających stosowne zabezpieczenia wymagane przepisami RODO.
Odstąpienie od Projektu
1. Osoba zgłaszająca placówkę do Projektu, może w każdej chwili odstąpić od realizacji Projektu,
bez podania przyczyn. W tym celu musi skutecznie powiadomić o tym fakcie GES SOKRATES.
2. Odstąpienie od Projektu należy wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą e-mail jako skan, na
adresy podane w Formularzu zgłoszeniowym.
3. Odstąpienie powinno zawierać datę odstąpienia od projektu, podpis osoby zgłaszającej oraz
pieczątkę placówki.
4. Po zweryfikowaniu przez GES Sokrates poprawności odstąpienia, założone konto placówki
zostanie usunięte.
5. Osoba i placówka odstępująca od Projektu nie otrzymuje Certyfikatu Wdrażania Nowoczesnych
Technologii w Zarządzaniu Placówką oraz zaświadczenia dla dyrektora.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez przepisy prawa
cywilnego.
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3. GES Sokrates zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. GES Sokrates zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji projektu w każdym czasie, bez
podania przyczyn. W tym celu powiadomi osobę zgłaszającą placówkę o tym fakcie, przesyłając
wiadomość elektroniczną na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.
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