Nr naboru: 3
Nr formularza: 102970

Wniosek o udzielenie grantu
w projekcie "Centrum Mistrzostwa Informatycznego"
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020

DANE PERSONALNE GRANTOBIORCY
1. Nazwisko

Potter

2. Imię / Imiona

Harry

3. Płeć

Kobieta X Mężczyzna

4. PESEL

8

5. Data urodzenia

2

1

0

2

0

5

2

1

7

2

1982-10-20
DANE KONTAKTOWE GRANTOBIORCY
łódzkie

Powiat

Łódź

R

Województwo

Gmina

Miejscowość

Łódź

Ulica

Żeromskiego

ZÓ

6. Adres zamieszkania (do
korespondencji)

Łódź

Nr budynku

116

Nr lokalu

-

Kod pocztowy

90-924

7. Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

1

8. Nr telefonu kontaktowego

500000000

9. Adres e-mail

biuro@cmi.edu.pl
5

2

1

0

5

6

7

7

W

10. Nr wyodrębnionego
rachunku bankowego, na który
wypłacane będą kolejne
transze grantu

1

0

1

0

2

3

7

5

7

9

9

6

4

9

5

2

9

7

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE GRANTOBIORCY

11. Wykształcenie

ponadgimnazjalne (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
X wyższe (ISCED 5-8)

cmi.edu.pl

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
ul. B. Stefanowskiego 18/22, lokal 14
90-924 Łódź
tel.: (42) 631-28-86

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE GRANTOBIORCY

12. Status grantobiorcy w
chwili aplikowania o grant

nauczyciel stażowy
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
X wykładowca Uczelni Wyższej współpracujący ze szkołą/placówką, w
której mógłby prowadzić koło informatyczne
doktorant Informatyki lub nauk pokrewnych współpracujący ze
szkołą/placówką, w której mógłby prowadzić koło informatyczne
student Informatyki lub nauk pokrewnych, współpracujący ze szkołą
ze szkołą /placówką, w której mógłby prowadzić koło informatyczne
pracownik branży informatycznej lub nauk pokrewnych – praktyk współpracujący ze szkołą /placówką, w której mógłby prowadzić koło
informatyczne
inny status

13. Status osoby
niepełnosprawnej

nie
tak
X odmowa podania informacji

15. Adres szkoły, w której
pracuje grantobiorca lub z
którą współpracuje, w której
będzie realizowany grant

16. NIP szkoły

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

ZÓ

14. Nazwa szkoły, w której
pracuje grantobiorca lub z
którą współpracuje, w której
będzie realizowany grant

R

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY, W KTÓREJ GRANTOBIORCA BĘDZIE PROWADZIŁ KÓŁKA
INFORMATYCZNE W RAMACH POWIERZONEGO GRANTU

Gmina

Łódź

Miejscowość

Łódź

Ulica

Różyckiego

Nr budynku

5

Nr lokalu

-

Kod pocztowy

93-586

105-000-19-82
101631461

18. Dane kontaktowe
dyrektora szkoły, w której
pracuje grantobiorca, lub z
którą współpracuje

Imię i nazwisko

Pan Dyrektor

Telefon kontaktowy

600000000

Adres e-mail

pan@dyrektor.pl

W

17. REGON szkoły

DANE DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO GRANTU

19. Rodzaj przyznanego grantu

X grant ogólny (algorytmiczny)
grant projektowy (aplikacyjny)

cmi.edu.pl

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
ul. B. Stefanowskiego 18/22, lokal 14
90-924 Łódź
tel.: (42) 631-28-86

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

DANE DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO GRANTU
0

21. Poziom edukacyjny, dla
którego wnioskodawca
przewiduje prowadzenie
kółka/kółek informatycznych

klasy IV-VI SP
klasy VII-VIII SP
X szkoła średnia

22. Grantobiorca w chwili
aplikowania o grant

jest nauczycielem stażowym
jest nauczycielem kontraktowym
jest nauczycielem mianowanym
jest nauczycielem dyplomowanym
X ma ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka lub
pokrewnym
ma ukończone studia podyplomowe na kierunku informatyka lub
pokrewnym
X uczy w szkole lub na uczelni przedmiotu informatyka lub pokrewnego
X posiada tytuł doktora lub jest doktorantem
był medalistą (laureatem) krajowego konkursu informatycznego lub
pokrewnego
był medalistą (laureatem) międzynarodowego konkursu
informatycznego lub pokrewnego
był finalistą krajowego konkursu informatycznego lub pokrewnego
był finalistą międzynarodowego konkursu informatycznego lub
pokrewnego
wypromował studenta (ucznia), który był medalistą (laureatem)
krajowego konkursu informatycznego lub pokrewnego
wypromował studenta (ucznia), który był medalistą (laureatem)
międzynarodowego konkursu informatycznego lub pokrewnego
wypromował studenta (ucznia), który był finalistą krajowego
konkursu informatycznego lub pokrewnego
wypromował studenta (ucznia), który był finalistą międzynarodowego
konkursu informatycznego lub pokrewnego
był organizatorem konkursu informatycznego lub pokrewnego
posiada publikacje krajowe z zakresu informatyki lub pokrewnych
dziedzin
posiada publikacje międzynarodowe z zakresu informatyki lub
pokrewnych dziedzin
posiada doświadczenie w prowadzeniu koła informatycznego przez
okres co najmniej 2 lat
inne

W

ZÓ

R

20. Liczba przyznanych do tej
pory grantów w ramach
projektu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego

wnioskodawca uprzednio realizujący Grant w projekcie CMI zgłosił
23. Wnioskodawca posiadający prowadzone przez siebie kółko/a do udziału w zawodach CMI
już grant CMI
wnioskodawca uprzednio realizujący Grant w projekcie CMI
doprowadził swoje kółko/a informatyczne do etapu finałowego

cmi.edu.pl
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DANE DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO GRANTU

25. Liczba uzyskanych
punktów na podstawie
odpowiedzi Grantobiorcy
udzielonych w punkcie 22 oraz
za ocenę koncepcji

15

ZÓ

R

24. Opis koncepcji realizacji
grantu, metody które
grantobiorca wykorzysta w
celu pozyskiwania
zainteresowania uczniów
uczestnictwem w kołach

W tym punkcie wniosku grantowego należy krótko napisać, jak planuje
zorganizować i realizować koło informatyczne, odnosząc się do
poszczególnych pytań:
Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych
uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub
poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe,
dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z
potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie
realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min.
80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np.
włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie
propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie
inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów
w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie
uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich
zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej
chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to
8, a maksymalna to 15);
Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które
gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego
przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację
celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania
edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do
doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub
podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z
młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);

Pouczony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym o konieczności zwrotu
przyznanego w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” wsparcia
X Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Kompletnego Schematu Grantowego w projekcie Centrum Mistrzostwa
Informatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
X Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych oraz Klauzulę informacyjną dot.
wykorzystania wizerunku w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

W

X Oświadczam, że podane przeze mnie dane w Formularzu Rejestracyjnym w Generatorze Wniosków i złożone oświadczenia są
prawdziwe.
X Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego.
X Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii w związku z realizacją projektu
Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
X Oświadczam, że w związku z moim przystąpieniem do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, wyrażam zgodę na nieodpłatne
i wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i
archiwizacyjnych w tymże projekcie, m.in. na stronie internetowej projektu www.cmi.edu.pl, w publikacjach oraz za pośrednictwem
pozostałych mediów / kanałów dystrybucji informacji o projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jednocześnie oświadczam, że
wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.

INFORMACJE O FORMULARZU:
Nr IP użytkownika, z którego zaznaczono oświadczenia i zgody: 212.51.208.176
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