
[wersja niezatwierdzona – członkowie Sieci w trakcie rekrutacji] 

 

Regulamin funkcjonowania Sieci „GO_PRO! – Gminnych Ośrodków Programowania” 

  

 

1. Sieć „GO_PRO! – Gminnych Ośrodków Programowania” to dobrowolne zrzeszenie 
podmiotów, które w ramach swojej działalności chcą w aktywny, innowacyjny sposób 
promować naukę programowania wśród dzieci i młodzieży. 

2. Misją Sieci jest upowszechnienie nauki programowania, które pozwala rozwinąć 
kreatywność, zdolność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i w związku 
z  tym może być ważnym elementem rozwoju, nie tylko dla przyszłych programistów. 

3. Najważniejsze wartości towarzyszące działaniom Sieci to: kreatywność, 
innowacyjność i powszechność. 

4. Sieć pragnie wspierać realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej: 
innowacyjności, partnerstwa, zrównoważonego rozwoju, równych szans. 

5. Sieć pragnie wspierać politykę informatyzacji państwa polskiego, przeciwdziałania e-
wykluczeniu oraz budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. 

6. Działania w ramach Sieci muszą być realizowane bez pobierania opłat od 
uczestników. 

7. Członkiem Sieci może zostać każdy podmiot, który zadeklaruje gotowość 
przystąpienia do Sieci oraz zaakceptuje jej regulamin, misję i wartości. 

8. Członkowie Sieci mają status aktywnych, jeśli na bieżąco realizują działania w ramach 
Sieci, aktywność w jakiejkolwiek formie musi odbywać się co najmniej raz na miesiąc. 

9. Członkowie Sieci mogą utworzyć Punkt GO_PRO!, który jest podstawowym 
narzędziem realizowania celów Sieci. 

10. Punkt GO_PRO! powinien być otwartym, pozaformalnym ośrodkiem promowania 
wiedzy i praktyki programistycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

11. Otwarcie Punktu GO_PRO! wymaga: posiadania co najmniej jednego 
certyfikowanego trenera GO_PRO! oraz spełnienia co najmniej 1 standardu 
edukacyjnego GO_PRO! 

12. Certyfikat trenera GO_PRO! może być przyznany każdej osobie, która przejdzie przez 
cykl szkoleniowy i zda egzamin certyfikujący. 

13. Za opracowanie programu szkolenia, oraz procedury egzaminacyjnej odpowiada 
koordynator Sieci. 

14. Standardy Punktów GO_PRO! ustala koordynator Sieci. 



15. Otwarcie Punktu GO_PRO! poprzedzone jest procedurą weryfikującą, ustaloną przez 
koordynatora Sieci. 

16. Członkowie GO_PRO!, zwłaszcza ci prowadzący Punkty GO_PRO! mają obowiązek 
promowania misji Sieci i towarzyszących jej wartości, informowania o Sieci i jej 
partnerach. Zachęca się również do podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach 
Sieci, oraz wspierania innych członków Sieci w miarę swoich możliwości. 

17. Koordynator Sieci odpowiedzialny jest za stymulowanie współpracy pomiędzy 
członkami Sieci, umożliwienie dzielenia się dobrymi praktykami, będzie podejmował 
także starania na rzecz rozwoju Sieci oraz realizowania wspólnych projektów 
w ramach Sieci. 

18. Koordynator Sieci reprezentuje Sieć na zewnątrz i dba o poprawne funkcjonowanie 
Sieci, od strony organizacyjnej, technologicznej i prawnej. 

19. Kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania Sieci powinny być poprzedzone 
konsultacjami z członkami Sieci. 

20. Zmiana regulaminu funkcjonowania Sieci musi być zaakceptowana przez co najmniej 
połowę aktywnych członków Sieci. 

21. Funkcję koordynatora Sieci pełni Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”. 

22. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania sieci dostępne są na stronie 
internetowej www.gopro.edu.pl. 

 

 

 

 

http://www.gopro.edu.pl/

