Instrukcja wypełniania i przyjmowania Formularzy wniosków w projekcie
„Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”
(Rekrutacja uczestników – wrzesień 2015 r.)
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§1
Informacje ogólne
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży,
zagrożonym tym zjawiskiem, zamieszkałym i uczącym się w Warszawie.
Projektem zostanie objętych 200 osób, którym na okres do 31.12.2020 r. zostanie
bezpłatnie użyczony laptop z oprogramowaniem i bezprzewodowym dostępem do
Internetu. Ponadto uczestnikom zostanie bezpłatnie zapewnione wsparcie techniczne
i serwis sprzętu. Uczestnicy w ramach projektu odbędą dwudniowe szkolenia
stacjonarne z zakresu obsługi komputera, oprogramowania i korzystania z Internetu.
Projektem zostaną objęci uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Rekrutacja uczestników odbędzie się w terminie 14-30 września 2015 r.
Szkolenia uczestników projektu zostaną przeprowadzone na terenie m.st. Warszawy.
Wymiar czasowy 10 godzin lekcyjnych (2 dni). Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.
Osobą uprawnioną do odbycia szkolenia jest uczeń.
Podpisanie Umów uczestnictwa z rodzicami lub opiekunami prawnymi i przekazanie
laptopów odbędzie się w drugim dniu szkolenia, po zakończeniu zajęć. Po podpisaniu
umowy uczestnikowi projektu zostanie wydany zestaw składający się z: laptopa
z oprogramowaniem oraz wyposażeniem dodatkowym (m.in. torba/plecak,
słuchawki).
Informacje o projekcie dostępne są na stronie argos.um.warszawa.pl, tel. 22 443-1478, 22 443-02-76, e-mail: argos@um.warszawa.pl.

§2
Warunki udziału w projekcie
1. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku
spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają obywatelstwo polskie.
b) są mieszkańcami Warszawy – dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
c) są uczniami w roku szkolnym 2015/2016 szkół prowadzonych przez m.st.
Warszawy: V-VI klasy szkoły podstawowej, I-III klasy gimnazjum, I klasy szkoły
ponadgimnazjalnej.
d) są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód
netto na osobę za 2014 r., był niższy niż 1340 zł.
e) nie posiadają w gospodarstwie domowym, stałego dostępu do Internetu.
2. O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się jedna osoba z gospodarstwa domowego,
nawet jeśli więcej niż jeden członek wspólnego gospodarstwa domowego spełnia
kryteria wymienione w pkt 1.
§3
Sposób wypełniania Formularza wniosku
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jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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1. Formularz wniosku jest dostępny jedynie w wersji elektronicznej pod adresem
wniosek.argos.um.warszawa.pl.
2. Wnioskodawca wypełnia formularz elektronicznie.
3. Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie, dane
wnioskodawcy wprowadza do systemu pracownik szkoły.
4. Nie wszystkie pola wniosku muszą być wypełnione.
5. Pola wymagane (oznaczone gwiazdką w kolorze czerwonym) muszą być wypełnione.
6. Wymagane jest podanie przynajmniej jednego numeru telefonu kontaktowego
(kandydata lub wnioskodawcy). Podanie adresów e-mail nie jest wymagane.
7. W polu „Wyniki w nauce” wnioskodawca podaje:
a) w przypadku uczniów szkoły podstawowej - średnią arytmetyczną
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich ocen ze świadectwa
ukończenia IV lub V klasy w roku szkolnym 2014/2015;
b) w przypadku uczniów gimnazjów – wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty:
 I klasa – wynik z roku szkolnego 2014/2015,
 II klasa – wynik z roku szkolnego 2013/2014,
 III klasa – wynik z roku szkolnego 2012/2013;
c) w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej – suma wyników
z egzaminu gimnazjalisty w roku szkolnym 2014/2015, przy uwzględnieniu
wyniku z języka polskiego, historii i WOS, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych oraz części podstawowej egzaminu z języka obcego.
8. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w projekcie ucznia, który
z przyczyn niezależnych (np. długotrwała choroba), raz nie otrzymał promocji do
następnej klasy. Wówczas szkoła powinna dołączyć do danego Formularza
zgłoszeniowego informację (pismo) potwierdzające przyczynę braku promocji ucznia
do następnej klasy.
§4
Procedura przyjmowania i zatwierdzania wniosków
1. W celu złożenia wniosku, wnioskodawca zgłasza się do szkoły do której kandydat
uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016, a w przypadku uczniów I klas szkoły
ponadgimnazjalnej, do gimnazjum do którego uczęszczał w roku szkolnym
2014/2015:
a) jeżeli wnioskodawca wcześniej wypełnił wniosek w systemie, wyznaczony
pracownik sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku;
b) jeżeli wnioskodawca nie wypełnił wcześniej wniosku, wyznaczony pracownik
wprowadza dane do systemu i je weryfikuje.
2. Wyznaczony pracownik szkoły na platformie ankiety.edukacja.warszawa.pl, po
zalogowaniu na konto szkoły, a następnie wyborze wniosku danego kandydata,
weryfikuje dane przedstawione we wniosku:
a) dane wnioskodawcy – w oparciu o dokument tożsamości;
b) dane kandydata – w oparciu o dane posiadane przez szkołę, w tym średnią ocen ze
świadectwa.
3. Po pozytywnej weryfikacji danych, pracownik szkoły zatwierdza wniosek w systemie,
drukuje go w celu podpisania przez wnioskodawcę.
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4. W chwili zatwierdzenia wniosku, system automatycznie generuje jego kolejny numer.
5. Wniosek składa i podpisuje rodzic/opiekun prawny ucznia.
6. Wyznaczony pracownik wydaje na życzenie wnioskodawcy potwierdzenie złożenia
wniosku (kserokopia pierwszej strony wypełnionego Formularza wniosku).
§5
Przekazanie Formularzy wniosków
Po zakończeniu rekrutacji, Formularze wniosków dana szkoła przekazuje bezpośrednio do
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2 pok. 102 lub
105, 00-099 Warszawa, w terminie nie później niż do 2 października 2015 r.
UWAGI!
1. Udział w projekcie jest dobrowolny i nie jest związany z systemem oświaty.
2. Najważniejszym elementem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu, a nie
przekazanie komputera przenośnego. Komputer przenośny jest dodatkiem
umożliwiającym odbiór sygnału internetowego.
3. W przypadku zakwalifikowania danego ucznia do projektu oraz jego udziału
w szkoleniu w trakcie godzin lekcyjnych, szkoła nie ma obowiązku zapewnienia
opieki nad uczniem. Za opiekę odpowiedzialny jest rodzic/opiekun prawny ucznia.
Stosowna informacja została zawarta w Regulaminie naboru i uczestnictwa w
projekcie (§ 11 ust. 9), z którym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać
się przed złożeniem wniosku. Dodatkowo wnioskodawca będzie zobowiązany do
podpisania oświadczenia, dotyczącego zapewnienia opieki nad dzieckiem w trakcie
dojazdu na szkolenie i powrotu ze szkolenia.
4. W przypadku udziału uczestnika projektu w szkoleniu w czasie godzin lekcyjnych,
prosimy o uznanie tych nieobecności jako usprawiedliwione. Każdy uczestnik
szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i ukończenie dwudniowego
szkolenia.
5. Planowany termin przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu - listopad
2015 r. Szkolenia będą prowadzone od poniedziałku do niedzieli, w przedziale
godzinowym 8.00-16.00. Indywidualny termin szkolenia będzie ustalany z każdym
uczestnikiem projektu przez realizatora szkoleń.
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