
REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO: 

„ZABRZE CZYTA MAŁEMU MISIOWI”- III edycja 

I. ORGANIZATORZY PROJEKTU 

1. Regulamin projektu edukacyjnego: „ZABRZE CZYTA MAŁEMU MISIOWI” określa zasady oraz szczegółowe 

warunki uczestnictwa w projekcie. 

2. Organizatorem projektu jest :Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze. 

3. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Koordynatorem 

głównym w mieście Zabrze jest Bożena Mroczek nauczyciel Przedszkola nr 1 w Zabrzu. 

II. CEL PROJEKTU 

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, 

bibliotekami  publicznymi w mieście Zabrze. 

2. Cele szczegółowe: 

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, 

wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury 

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, 

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 

h) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 

i) promocja przedszkola, 

j) rozwijanie współpracy między nauczycielami. 

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 

ADRESACI ORAZ UCZESTNICY POŚREDNI PROJEKTU 

1. Uczestnikami Projektu są czynni zawodowo nauczyciele żłobków, przedszkoli oraz oddziałów „O” przy 

szkołach podstawowych , którzy zgłosili udział swojej placówki w rojekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Jedna Placówka może zostać zgłoszona tylko raz. Z jednej placówki przedszkolnej może brać udział w 

projekcie kilku nauczycieli  albo cała placówka. 

3. Do działań związanych z projektem tj. głośne czytanie dzieciom, organizacja ewentów edukacyjnych, 

warsztatów itp. Uczestnicy mogą zapraszać przedstawicieli środowiska lokalnego 

IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU 



1. Projekt organizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 w/g zaproponowanego przez koordynatora 

harmonogramu przekazanego uczestnikom na zebraniu organizacyjnym.  

V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnicy przystępują do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego . 

3. Brak  udzielenia stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu 

uniemożliwiają przystąpienie do niego. 

4. Rekomendowaną praktyką dla Uczestników projektu jest zebranie zgód od Rodziców dzieci na udział w 

projekcie i przekazanie ich do placówki. Placówka nie musi dostarczać zgód Organizatorowi projektu. Organizator 

projektu dostarczy wzór rekomendowanego dokumentu w tym zakresie . Organizator udostępni wzór z 

zastrzeżeniem, że jest to szablon uniwersalny, który każdorazowo powinien zostać dostosowany do opracowanej w 

danej placówce polityki przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

5. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik projektu zamieścił nieprawdziwe dane osobowe lub działa na 

niekorzyść Organizatora projektu – Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z projektu. 

VI. REALIZACJA PROJEKTU 

2.  Projekt opiera się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na 

propagowaniu czytelnictwa. 

3. Założenia główne projektu: 

• Zadania wyznaczone  do zrealizowania przez koordynatora głównego w mieście Zabrze opisane w formularzu 

„ZABRZE CZYTA MAŁEMU MISIOWI”- III edycja . HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA MISIÓW 

• Kronika projektu (fotograficzna)–  na stronie WWW organizatora tzn. Przedszkola nr 1 w Zabrzu pod adresem     

http://jedyneczka.bnet.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/391Start projektu: 10.09.2018 r. 

4. Zakończenie projektu: 16.05.2019 r. 

5. Certyfikaty dla nauczycieli wręczone zostaną podczas Quizu literackiego kończącego projekt. 

4. Najważniejsze założenia projektu: 

Opis: 

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie 

czytelniczą podróż po  przedszkolach w Zabrzu. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w 

przedszkolu/ grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem. 

1.  Czytamy w przedszkolu: 

• Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby 

związane z przedszkolem. 

• Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki (dzienniczka) misiów. 

• Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym przedszkola wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, 

a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek i odcisną swój paluszek w farbie.. 



• Kolejność wędrówki misia określa koordynator miejski  

• Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umila czas oczekiwania na jego powrót.  

• Z projektem związane są konkursy: Quiz literacki dla dzieci oraz na kreatywną grę językową dla nauczycieli. 

VII. MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU ORAZ CERTYFIKATY 

1. Materiały do realizacji projektu udostępniane będą Uczestnikom na zebraniu organizacyjnym w Przedszkolu 

nr 1 w Zabrzu, co najmniej na miesiąc przed planowaną realizacją. 

2. Warunkiem otrzymania certyfikatu, jest : 

a) przesłanie 2-5 zdjęć dokumentujących pobyt każdego misia na placówce w formie cyfrowej , na adres 

mailowy koordynatora głównego projektu w mieście Zabrze. 

8. Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji do wykorzystywania zdjęć, prac 

wykonanych przez dzieci i innych materiałów, które nadeślą dobrowolnie Organizatorowi drogą e-mailową lub 

pocztową.  

VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52 41- 800 Zabrze 

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem tel. 32 271 27 34lub adresem email:  

dyrektor@p1.zabrze.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji projektu tj. w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz przez czas korzystania 

przez Organizatora z przekazanych utworów. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w projekcie. 

8. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin projektu jest opublikowany na stronie internetowej organizatora: 

http://jedyneczka.bnet.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/391/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad realizacji projektu. O wszelkich zmianach 

Regulaminu Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie 

http://jedyneczka.bnet.pl/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/391/ 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy. 



4. Kontakt z organizatorem w sprawie projektu: bozena-mroczek@wp.pl 


