Regulamin Certyfikacji Szkół w projekcie „Szkoła Myślenia Pozytywnego Edycja 2019-2020”
§ 1 Definicje:
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Fundacja – podmiot określony w § 2 Regulaminu;
3. Projekt – projekt certyfikacji szkół prowadzony przez Fundację realizowany w ramach zadania
z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy
pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia
psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w
szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” z Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej;
4. Szkoła – publiczna lub niepubliczna szkoła w rozumieniu przepisów o systemie oświaty biorąca
udział w Projekcie na podstawie zasad ustalonych w Regulaminie;
5. Szkolny Koordynator Szkoły Myślenia Pozytywnego – pracownik Szkoły odpowiedzialny na
realizację Projektu;
6. Platforma Projektu – zamknięty serwis internetowy dostępny dla Szkół za pośrednictwem sieci
Internet pod adresem system.myslepozytywnie.pl, wykorzystywany przez Fundację do
zarządzenia Projektem, w szczególności do prowadzenia szkoleń on-line, wsparcia
mentorskiego ze strony Fundacji oraz przekazywania Zadań Certyfikacyjnych;
7. Elektroniczne Konto Szkoły – konto Szkoły, które zostanie założone za pośrednictwem
Platformy Projektu;
8. Wniosek o Certyfikację – wniosek składany przez Szkołę na adres e-mail Fundacji
(instytutep.biuro@gmail.com);
9. Zadanie Kwalifikacyjne – zadania, które Szkoła jest zobowiązana rozwiązać, w celu
dopuszczenia do udziału w Projekcie i otrzymania Certyfikatu Szkoły Pozytywnego Myślenia
2018;
10. Zadanie Certyfikacyjne - 10 zadań, które Szkoła jest zobowiązana do rozwiązania do dnia 31
grudnia 2020 r., w celu otrzymania Certyfikatu Szkoły Pozytywnego Myślenia 2020;
11. Certyfikat Szkoły Pozytywnego Myślenia - tytuł nadawany przez Fundację po spełnieniu przez
Szkołę warunków określonych w Regulaminie, potwierdzeniem nadania tytułu jest dokument
papierowy z numerem identyfikacyjnym wydawany przez Fundację;
§ 2 Fundacja

Organizatorem Projektu jest Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Lebiodowej 11 lok. L, 04 – 674 Warszawa, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000525928, NIP 9522132403, REGON 147466813
§ 3 Postanowienia ogólne:
1. Projekt ma na celu promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego w ramach działań
profilaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświaty;
2. Udział Szkół w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny;
3. Udział w Projekcie nie jest ograniczony liczbą miejsc. O udziale danej Szkoły w Projekcie
decyduje data przesłania do Fundacji wykonanych Zadań Kwalifikacyjnych;
4. 50 szkół, które pozytywnie przejdą procedurę certyfikacji i których zgłoszenia zostaną najlepiej
ocenione, otrzyma nieodpłatnie pakiet korzyści, m.in. materiały i narzędzia do pracy
wychowawczo-profilaktycznej.
5. Wszystkie szkoły zgłoszone do Projektu otrzymają dostęp do Platformy.
§ 4 Zasady przeprowadzenia Projektu
1. Projekt odbywa się w latach 2019 – 2020;
2. Realizacja działań projektowych będzie odbywać się on-line za pośrednictwem Platformy
Projektu.
3. Projekt będzie odbywać się w formie zdalnej.
§ 5 Uczestnictwo
1. Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana wykonać zadanie
kwalifikacyjne i wysłać raport z jego realizacji na adres: instytutep.biuro@gmail.com, a
następnie wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i przesłać go przez wykonanie
funkcji „Wyślij”. Formularz zgłoszeniowy obejmuje zobowiązanie do wskazania danych
Szkolnego Koordynatora Szkoły Pozytywnego Myślenia i zobowiązanie do korzystania z
Platformy Projektu;
2. Z uwagi na ograniczony limit miejsc w Projekcie o udziale Szkoły decyduje data przesłania
rozwiązania dwóch z czterech Zadań Kwalifikacyjnych;
3. Fundacja powiadomi Szkoły o zakwalifikowaniu ich do udziału w Projekcie za pośrednictwem
poczty elektronicznej;

4. Po zakwalifikowaniu szkoła otrzyma dostęp do Platformy Projektu. Szkoła będzie zobowiązana
do korzystania z Elektronicznego Konta Szkoły na Platformie na potrzeby komunikacji
projektowej;
5. Szkoła po rozwiązaniu zadań kwalifikacyjnych otrzyma Certyfikat Szkoły Pozytywnego
Myślenia w 2019 r.
§ 7 Procedura Certyfikacyjna w 2020 r.
1. Szkoła, która uzyska Certyfikat Szkoły Pozytywnego Myślenia 2019, będzie mogła wziąć
udział w Procedurze Certyfikacyjnej Szkoły Pozytywnego Myślenia 2020.
2. W celu uzyskania Certyfikatu Szkoła będzie zobowiązana do wykonania wszystkich zadań
certyfikacyjnych przewidzianych na 2020 r.
3. Zadania certyfikacyjne zostaną udostępnione Szkole za pośrednictwem specjalnej platformy.
Szkoła uczestnicząca w Procedurze Certyfikacyjnej w 2020 r. otrzyma dostęp do platformy za
pośrednictwem indywidualnego Elektronicznego Konta Szkoły.
4. Rozwiązania zadań certyfikacyjnych należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznego Konta
Szkoły.
5. Szkoła po rozwiązaniu Zadań Certyfikacyjnych otrzyma Certyfikat Szkoły Pozytywnego
Myślenia w 2020 r.
6. W wyjątkowych przypadkach Szkoła może nie wykonać zadania lub w porozumieniu z
Fundacją je zmienić, jeśli wykonanie zadania jest bezcelowe lub wiąże się z nadmiernym
obciążeniem organizacyjnym dla Szkoły.
§ 8 Rezygnacja z udziału w Projekcie
Szkoła może zrezygnować z udziału w Projekcie za miesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na
koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swojej ważności i skuteczności
zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Fundacji
(instytutep.biuro@gmail.com) zawierającej oświadczenie o rezygnacji oraz wskazanie danych Szkoły
składającego wypowiedzenie.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
2. Zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu wiążą Szkołę, z chwilą opublikowania na
Platformie Projektu, o ile Szkoła nie złoży rezygnacji zgodnie z § 8 Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może dotyczyć kwestii braku
odpłatności za udział w Projekcie.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 05 września 2019 r.

