Program motywacyjny dla uczniów
„Nagroda za diament”

I. Cel
Celem programu motywacyjnego jest wyróżnienie uczniów, osiągających najlepsze wyniki w
nauce na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Zbliża się koniec roku szkolnego i czas
egzaminów klasyfikacyjnych, dlatego chcemy zachęcić dzieci do systematycznej nauki i
utrwalania zdobytej wiedzy oraz umiejętności.
II. Wymagania dotyczące zdobycia diamentów
Warunkiem otrzymania wyróżnienia za najlepsze osiągnięcia jest zdobycie jak największej
liczby diamentów na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Aby zwiększyć pulę diamentów,
należy zdobywać gwiazdki, które następnie są zamieniane na medale, a te z kolei na
diamenty:
●
●

10 gwiazdek = 1 medal
10 medali = 1 diament

Gwiazdki można zdobyć, realizując poszczególne lekcje na Internetowej Platformie
Edukacyjnej, uczestnicząc w zajęciach on-line oraz rozwiązując testy.
●
●
●
●
●
●
●
●

1 zrealizowana jednostka lekcyjna = 1 gwiazdka
1 rozwiązany test = 5 gwiazdek
1 obecność na webinarium = 10 gwiazdek
1 oglądnięty film w dniu lub dzień po webinarium = 10 gwiazdek
1 oglądnięty film dwa dni po webinarium = 8 gwiazdki
1 oglądnięty film trzy dni po webinarium = 6 gwiazdki
1 oglądnięty film cztery dni po webinarium = 4 gwiazdki
1 oglądnięty film w odstępie powyżej 5 dni = 2 gwiazdki

Dodatkowo:
Rozpoczęcie nauki na platformie = 1 diament
Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych diamentów w trakcie trwania programu. Informacja
o nich zostanie udostępniona na Internetowej Platformie Edukacyjnej w formie
powiadomienia, wyświetlanego podczas logowania.

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami programu są dzieci w wieku od 5 do 15 lat, będące uczniami Polonijki Polonijnej Szkoły Podstawowej, posiadające aktywne konto na Internetowej Platformie
Edukacyjnej. Wyróżnieni zostaną uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i
gimnazjum, którzy zdobędą największą liczbę diamentów do 30 czerwca 2019 r.

IV. Wyniki
Informacja o otrzymaniu wyróżnienia zostanie ogłoszona 2 lipca 2019 r. na profilu projektu
na Facebooku. Wyróżniona osoba otrzyma również informacją drogą mailową, na adres
podany w naszym systemie.
V. Nagrody
Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienie mogą samodzielnie dokonać wyboru nagrody, którą
chcą otrzymać, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.
Lista nagród do wyboru:
- słuchawki przewodowe,
- smartband Xiaomi lub smartwatch,
- ładowarka bezprzewodowa,
- powerbank,
- dron,
- uciekający budzik,
- lego,
- dron robot.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą
w Nowym Targu, pod adresem os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ, adres sekretariatu: ul.
Szlak 20/7, 31-153 Kraków, numer telefoniczny: +48 123 502 890, adres poczty
elektronicznej: sekretariat@polonijka.edu.pl.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna
prawnego podczas zapisów do szkoły.
Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane
osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc.
z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których
usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych
osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
Komisję
Europejską,
dostępne
zatwierdzone
przez
pod
adresem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&fr
om=EN.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze
wskazanych wyżej adresów do korespondencji.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

