REGULAMIN PROGRAMU

„Diagnoza wstępna”
dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Programu „Diagnoza wstępna” dla klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Szczecin.
§2
Organizatorem Programu „Diagnoza wstępna” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy
Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, z siedzibą w Szczecinie,
przy ul. Hożej 6.
§3
„Diagnoza wstępna” jest szczecińskim programem edukacyjnym, którego głównym celem jest
wspieranie nauczycieli języka polskiego i matematyki.
§4
Szkoły chcące wziąć udział w Programie „Diagnoza wstępna” dokonują zgłoszenia według
zasad określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
§5
1. Program „Diagnoza wstępna” przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba.
Zgłaszaną szkołę wskazuje się w formularzu rejestracyjnym.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie „Diagnoza wstępna” dokonywane jest poprzez
wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
https://goo.gl/forms/H5zF3HUyIfcRUGRI3, w terminie do dnia 1 września 2017 r.
Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz
rejestracyjny.
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności
danych.
Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu szkoły:
a. oświadcza akceptację niniejszego Regulaminu;
b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym
w ust. 5.
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5. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia będą przetwarzane przez Organizatora
będącego jednoczenie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w zakresie i celach
związanych z przeprowadzeniem Programu „Diagnoza wstępna”, w szczególności w celu
komunikowania się ze szkołą. Organizator niniejszym informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, a ponadto osobie dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawienia.

§6
Szkołom, biorącym udział w Programie, Organizator zapewnia przesłanie drogą elektroniczną
arkusza diagnostycznego oraz schematu oceniania (.pdf), jak również arkusza
kalkulacyjnego (.xls) służącego do wpisania wyników diagnozy.

§7
Szkoły biorące udział w Programie „Diagnoza wstępna” zobowiązane są do:
a) wydrukowania na własny koszt odpowiedniej ilości arkuszy egzaminacyjnych,
b) przygotowania i przeprowadzenia diagnozy w terminie podanym w § 9,
c) sprawdzenia i ocenienia arkuszy diagnozujących zgodnie z otrzymanym schematem
oceniania,
d) zachowania tajności arkuszy diagnostycznych do końca dnia, w którym zostanie
przeprowadzony Program „Diagnoza wstępna”.
§8

Szkoły dobrowolnie wypełniają arkusz wyników diagnozy i przesyłają na adres e-mailowy
dborowski@zce.szczecin.pl plik w formacie: nazwa_szkoły_wyniki_przedmiot.xls (np.
lo1_wyniki_matemat.xls lub lo1_wyniki_jpolski.xls),

§9

TERMINARZ
do 1 września 2017 r.
4 września 2017 r.
7 lub 8 września 2017 r.
do 18 września 2017 r.
25 września 2017 r.

przyjmowanie zgłoszeń szkół
przesłanie do szkół arkusza diagnostycznego, schematu
oceniania i arkusza kalkulacyjnego
„Diagnoza wstępna”
przesłanie wyników diagnozy
konferencja podsumowująca program
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