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Regulamin Programu Szkoła Niepodległej

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Szkoła
Niepodległej zwanym dalej w treści Regulaminu Programem.
2. Program jest częścią ogólnopolskiego programu Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR) „Niepodległa 1918-2018”. Patronat honorowy nad
programem Szkoła Niepodległej objął Minister Edukacji Narodowej w ramach
Roku dla Niepodległej.
3. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska 11/13. Podmiot
prowadzący zwany jest dalej Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.
5. Uczestnikiem Programu może być szkoła zwana dalej Uczestnikiem.
6. Program uwzględnia zadania realizowane przez szkoły w okresie
01.09.2017 r. - 31.12.2018 r.
7. Celem Programu jest:
a. kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich;
b. upowszechnienie wiedzy – lata 1914-1922 w kraju i poza jego granicami;
c. promowanie metody harcerskiej wśród nauczycieli i uczniów;
d. upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie
nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce;
e. promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
f. rozwijanie w uczniach:
• zaangażowania, wrażliwości, odpowiedzialności społecznej i poczucia
możliwości wpływania na rzeczywistość,
• kreatywności, umiejętności współpracy, komunikacji i ciekawej
prezentacji efektów pracy,
• umiejętność ciekawego i zrozumiałego wypowiadania się w języku
ojczystym i przygotowywania publicznych prezentacji,
• umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
• umiejętności odpowiedzialnego korzystania z sieci, ze źródeł
tradycyjnych i internetowych z poszanowaniem praw autorskich,
• umiejętności weryfikowania źródeł, dzielenia się wiedzą i tworzenia
otwartych zasobów edukacyjnych;
g. budowanie współpracy między nauczycielami;
h. wspieranie dyrektorów w realizacji programu wychowawczego szkoły w
zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego, w budowaniu
strategii pracy szkoły opartej na współdziałaniu nauczycieli;
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i. umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom
doświadczeń;
j. upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w Programie.

wymiany

§2
ODBIORCY I ZASIĘG
1. Program ma zasięg ogólnopolski, z możliwością wykorzystania przez polskie
placówki edukacyjne działające poza Polską.
2. Program skierowany jest do szkół wszystkich poziomów edukacyjnych – szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Dyrektor może zgłosić szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną,
lub zespół szkół, jeśli nauczyciele pracują na kilku poziomach edukacyjnych.
4. Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne:
nauczyciele, opiekun Programu oraz dyrektor (zwani dalej Członkami Zespołu).
5. Jedynymi Członkami Zespołu, z którymi Organizator dokonuje wiążących ustaleń
w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i
działaniach przewidzianych w jego harmonogramie, są dyrektor lub opiekun.
6. Pod opieką Zespołu w Programie zadania realizują nauczyciele oraz
klasy/zespoły uczniowskie (międzyoddziałowe).
§3
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
1. Uczestnikiem Programu jest szkoła konkretnego poziomu edukacyjnego (szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) lub zespół szkół.
2. Warunkiem udziału szkoły w Programie jest dokonanie rejestracji szkoły i
otrzymanie potwierdzenia na podany adres mailowy.
3. Dyrektor szkoły rejestruje szkołę do Programu poprzez poprawne wypełnienie i
wysłanie formularza zgłoszeniowego online, znajdującego się na stronie
internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl lub link na niepodlegla.zhr.pl
zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną, w terminie przewidzianym
w harmonogramie:
a. rejestracja szkół do 31.05.2018 r.
b. realizacja zadań i złożenie sprawozdania do 31.12.2018 r.
c. podsumowanie programu i ogłoszenie listy szkół, które uzyskały miano
Szkół Niepodległej do 31.01.2019 r.
4. Wydrukowane zgłoszenie, opatrzone pieczątką i podpisem dyrektora należy
odesłać na adres Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Litewska 11/13, 00589 Warszawa (z dopiskiem Szkoła Niepodległej).
5. Każdy Uczestnik posiada własne konto na platformie Programu.
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6. Konto Uczestnika aktywowane jest poprzez kliknięcie w link aktywacyjny,
wysyłany przez system na adres e-mail, podany podczas rejestracji.
7. Uczestnicy realizują zadania programowe w szkole i w środowisku
pozaszkolnym.
8. Dyrektor zgłaszający szkołę do udziału w Programie oraz każdy członek Zespołu
zgłaszający się do udziału w programie akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
9. Zgłoszenie się Uczestnika do Programu jest równoczesne z akceptacją niniejszego
Regulaminu przez wszystkich członków Zespołu.
§4
ZASADY PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
2. Każdy Uczestnik posiada swoje konto na platformie Programu.
3. Uczestnik wybiera i realizuje zadania z następujących obszarów:
a. Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI
(dwa zadania do wyboru);
b. Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło
lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów
drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla
Niepodległości (dwa zadania do wyboru);
c. Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia
żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice
Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca
pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami
zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz
popularyzacja wiedzy o nich (jedno zadanie do wyboru);
d. Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg
prowadzących do wolności (jedno zadanie do wyboru);
e. Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń
upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i
regionach (jedno zadanie do wyboru).
4. Wybrane zadania (łącznie siedem zadań) muszą być realizowane przez
Uczestnika w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia sprawozdań, które w określonym czasie
(zgodnym z harmonogramem) i formie zamieszczone będą na platformie służącej
do logowania. Po wykonaniu zadań zdobywa wirtualne odznaki będące
symbolicznym przejściem szlaku.
6. Pięć odznak umożliwia zdobycie Miana „Szkoły Niepodległej”.
7. Uczestnicy, realizując zadania, angażują zarówno swoich uczniów, jak i
społeczność lokalną.
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8. Reprezentanci 10 najlepszych szkół podejmujących najambitniejsze zadania
(zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018)
zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę wręczenia Mian.
9. Opiekun:
a. wybiera po jednym zadaniu z każdej ze ścieżek i realizuje je zgodnie z
wytycznymi Organizatora;
b. realizuje zadania programowe;
c. koordynuje działania Zespołu w szkole;
d. opisuje realizację poszczególnych zadań i podsumowuje je na koncie
Uczestnika; zamieszczając sprawozdania zgodnie z wytycznymi
Organizatora.
10. W przypadku ustąpienia nauczyciela ze stanowiska szkolnego opiekuna
Programu, jego obowiązki zobowiązany jest przejąć inny członek Zespołu i
powiadomić drogą elektroniczną o tym fakcie Organizatora, podając nazwę
szkoły, imiona i nazwiska ustępującego i nowego szkolnego opiekuna. Nowy
szkolny Opiekun zobowiązany jest kontynuować wypełnianie zadań poprzednika,
zgodnie z harmonogramem Programu.
11. Członkowie Zespołu w ramach uczestnictwa w Programie:
a. współpracują z pozostałymi członkami Zespołu;
b. wykonują zadania Programu zgodnie z harmonogramem i z wytycznymi;
c. kontaktują się z Organizatorem Programu.
12. Zadania uczniów:
a. realizują działania pod opieką nauczyciela;
13. Zadania Organizatora:
a. zapewnia członkom Zespołu dostęp do platformy internetowej;
b. prowadzi stronę internetową Programu;
c. przyznaje Miana Szkoły Niepodległej wszystkim Uczestnikom, którzy
zrealizowali zadania przewidziane w Programie i poświadczają to
certyfikatem;
d. wydaje dyplomy oraz zaświadczenia o udziale w programie Uczestnikowi i
Członkom Zespołu;
e. organizuje galę finałową Programu związaną z wręczeniem certyfikatów
dla wybranych przez Kapitułę Programową Organizatora szkół;
f. archiwizuje zebrane materiały i wykorzystują w publikacjach naukowych i
edukacyjnych;
g. promuje Program w mediach.
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§5
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
1. Wszystkie szkoły uczestniczące w Programie ubiegają się o miano Szkoły
Niepodległej potwierdzone certyfikatem. Certyfikat dla szkoły zostanie wysłany
emailem lub pocztą tradycyjną.
2. Wybrane przez Kapitułę Programową Organizatora szkoły realizujące oryginalne
i ambitne zadania zostaną zaproszone do udziału w gali finałowej Programu.
3. Szkoła ukończy program i otrzyma certyfikat pod warunkiem, że uczestnicy
zrealizują zadania, a opiekun prześle komplet sprawozdań z ich realizacji.
Sprawozdanie musi być zatwierdzone przez Organizatora.
4. Nauczyciele otrzymają w formie elektronicznej dostęp do wzoru dyplomów dla
uczniów, którzy brali udział w Programie.
5. Za rezygnację z uczestnictwa w Programie Organizator uznaje:
a. brak zalogowania na platformie w terminach wyznaczonych w
harmonogramie (link)
b. brak przesłania sprawozdań z realizacji zadań w terminach wyznaczonych
w harmonogramie;
c. informację wysłaną mailem do Organizatora Programu o rezygnacji z
udziału w Programie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania
certyfikatu lub odmowy jego przyznania w ramach Programu.
§6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie materiały przekazane Uczestnikowi i członkom Zespołu, udostępniane
przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia,
dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak
również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów
edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w
tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi.
2. Wszelkie materiały przekazane Uczestnikowi i członkom Zespołu, udostępniane
przez Organizatora, w ramach Programu można kopiować i przechowywać oraz
drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o
źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie,
publiczne odtwarzanie lub inne wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie
prowadzenia Programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia w celach
edukacyjnych.
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3. Wykorzystanie materiałów o których mowa w punktach 1-2 powyżej do celów
komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej
zgody Organizatora.
4. Z chwilą przesłania Organizatorowi przez Członka Zespołu w ramach Programu
lub z chwilą opublikowania na platformie Programu jakichkolwiek utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie) powstałych w
trakcie prowadzenia Programu, Członek Zespołu udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z tych
utworów/przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do
udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w
całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi
utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu/przedmiotu
praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji w
tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności
następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie
egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i
wielkość nakładu;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/
utwory/ przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw
pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie (drogą przewodową/ bezprzewodową), a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach
informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia
mobilne).
5. Licencja obejmuje także:
a. zezwolenie na wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania
zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu
wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w
stosunku do utworów/ przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
6. Organizator zastrzega sobie prawo, a Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na
podanie do publicznej wiadomości ich imion i nazwisk oraz informacji o udziale
w Programie.
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7. Członek Zespołu przystępujący do Programu oświadcza, że:
a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów
praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności
intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności)
osób trzecich.
b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do
przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te
nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu
jakichkolwiek
postępowań
prawnych,
w
tym
sądowych,
administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest
jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi licencji
w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Członek Zespołu
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa
naruszył poprzez przekazanie Organizatorowi utworów/przedmiotów
praw pokrewnych w związku z Programem. W przypadku poniesienia
przez Organizatora jakiejkolwiek szkody w związku z nieprawdziwością
powyższych oświadczeń, Członek Zespołu zobowiązuje się naprawić
każdą taką szkodę, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Gdyby po
nadesłaniu utworów do Organizatora okazało się, że określone utwory/
przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Członek
Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ZHR w formie
pisemnej.
c. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w
pkt. 7 a) i b), oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Członka
Zespołu w Programie do czasu wyjaśnienia.
8. Jeśli w utworach zamieszczanych na Platformie Programu (w szczególności
filmach, zdjęciach) znajduje się wizerunek uczniów, Członek Zespołu
zobowiązuje się do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów
pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez ZHR.
Formularz zgody jest do pobrania na stronie internetowej Programu
www.niepodlegla.zhr.pl Oryginały zgód powinny być przechowywane w szkole,
natomiast ich skan przesłany niezwłocznie do Sekretariatu Programu drogą
elektroniczną lub na adres: ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa (z dopiskiem
Szkoła Niepodległej) Zgoda stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach
zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
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2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska
11/13.
3. Członek Zespołu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest
niezbędne do uczestnictwa w Programie.
4. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym do
Programu Członek Zespołu wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZHR swoich
danych osobowych udostępnianych podczas realizacji Programu w celach
komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych,
sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność ZHR
oraz przedstawienia oferty Programowej ZHR, w tym w szczególności do
publikacji danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych
wydawnictwach związanych z Programem.
5. Dane, o których mowa wyżej, obejmują: imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, nauczany przedmiot, nazwa i adres szkoły, w
której pracuje oraz inne dane umieszczone przez Członka Zespołu na Platformie
Programu.
6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku Członek Zespołu ma prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
przesyłać na adres e-mail Koordynatora Programu lub na adres pocztowy ZHR:
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa z dopiskiem: uwagi do Regulaminu
Programu Szkoła Niepodległej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie
powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w
Regulaminie na stronie internetowej Programu.

