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PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
PRZEDSZKOLNE WYZWANIA BAZGROŁKÓW 

W ŚWIECIE BAZGROŁKOWYCH EMOCJI 
 

 
Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – bazgrołkowe zabawy badawcze” jest odpowiedzią na 

aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do założeń Podstawy Programowej Wychowania 

Przedszkolnego dotyczących tworzenia warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną 

eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu 

rozwoju dziecka.   

 
 

I Organizator 
  

 

Organizatorem projektu jest blog Bazgrolki.info. 

 
 

II Autor i koordynatorzy projektu  
 

• AUTOR:  

➢ mgr Magdalena Tokarczyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Publicznym Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, autorka i administratorka bloga i grupy 

FB Przedszkolankowo.pl oraz bazgrolki.info. 

➢ mgr Edyta Koźlik, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 

10 w Czechowicach-Dziedzicach. 

• KOORDYNATOR/KOORDYNATORZY:  

➢ ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

➢ ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

OPIS I REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU 



III Założenia projektu  

 
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu jest rozbudzenie 

ciekawości otaczającym światem przyrody, nauczanie i prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków 

z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów.    

 

IV Czas realizacji  
 

• KOORDYNTORZY decydują, w którym roku szkolnym przystępują do projektu. Czas na 

realizację projektu jest od września do czerwca. 

 

V Opis projektu 

  
 

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój dziecięcej pasji, odkrywania świata.  Zajęcia 

przyrodniczo - badawcze  są dla dzieci interesujące, bo wyjaśniają zjawiska z najbliższego otoczenia. 

Podczas takich zajęć dzieci  zaspokajają swoją ciekawość oraz wzmacniają poczucie własnej wartości i 

pewności siebie. Zajęcia przyrodniczo-badawcze sprzyjają wielokierunkowej aktywności dziecka – 

zarówno technicznej jak i emocjonalnej, ponieważ zaskoczenie, zniecierpliwienie i moc entuzjazmu są 

ich nieodłączną częścią. Co więcej, uczą myślenia przyczynowo-skutkowego. Wspólne 

eksperymentowanie jest świetnym narzędziem do wywołania efektu WOW, czyli momentu 

zaskoczenia, dzięki któremu najwięcej zapamiętujemy i uczymy się. 

 

Bazgrołki, czyli główni bohaterowie projektu zapraszają dzieci do wspólnej zabawy i rozwiązywania 

zadań podczas zaplanowanych spotkań. Swoje osiągnięcia dzieci zaznaczają w specjalnie 

przygotowanych księgach – BAZGROŁKOWE ZABAWY BADAWCZE – KSIĘGA MAŁEGO 

NAUKOWCA.  

 

Zadania, zostały opracowane do wieku oraz możliwości dzieci (mogą być dowolnie modyfikowane) i 

przyjęły formę nauki poprzez zabawę, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie zaplanowanych celów.  

 

Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich 

zrozumienie, tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających rozwijanie twórczej postawy, jak 

również wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy. 

Przedszkolaki będą miały okazję zaobserwować różne zjawiska przyrodnicze podczas eksperymentów 

i doświadczeń. 

 

Cel: 

• rozwijanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody; 

 

Cele szczegółowe: 

 

• zainteresowanie otaczającym światem, 

• sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania, 

• przestrzeganie ustalonych zasad w zabawach, 

• poszukiwanie wiedzy o świecie, 

• formułowanie spostrzeżeń i wniosków, 

• posługiwanie się prostymi narzędziami, 

• poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk, 

• rozumienie rzeczywistości, 



• pomoc w odkrywaniu potencjału dzieci, 

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych 

doświadczeń, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, 

• rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności, 

• przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy, 

• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach, 

 

 

VI Metody i formy  

 
• Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania,  

• Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne  

 
 

VII Zasady uczestnictwa 

 
1. W projekcie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do grup w przedszkolach publicznych, 

prywatnych itd. z całej Polski. 

2. Zadania można dostosować do możliwości i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły, 

zachowując przy tym myśl przewodnią poszczególnych modułów.  

3. Zadania można wykonać w grupie przedszkolnej, w kilku grupach (jeżeli są to te same grupy 

wiekowe). 

4. Projekt jest programem elastycznym, który można modyfikować dostosowując treści do 

indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

5. Projekt przeznaczony jest dla kreatywnych nauczycieli, którzy mogą rozbudowywać projekt 

oraz w dowolny sposób zrealizować cele zawarte w MODUŁACH (np. poprzez korzystanie 

z gotowych materiałów lub tworzyć własne). 

6. Nauczyciele, którzy zdecydują się na udział w projekcie zgłaszają chęć udziału poprzez 

przesłanie formularza dostępnego na stronie bazgrolki.info. 

7. Zrealizowane zadania będą opisane przez uczestników w formie raportu: krótki opis, zdjęcia 

i przesłane do Organizatora. 

8. Nauczyciele, którzy decydują się na udział w Projekcie akceptują Regulamin i zasady 

przetwarzania danych.  

9. Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w Projekcie zobowiązani są do uzyskania 

zgody od rodziców na udział dziecka w Projekcie i przechowywania oświadczeń w 

dokumentacji projektu. 

10. Nauczyciele publikując we własnym zakresie (na grupach FB, stronie przedszkola itd.) 

relację z realizacji zadań projektowych zobligowani są do zamieszczania materiałów, które 

nie zawierają informacji ani wizerunku osób umożliwiających ich identyfikację chyba, że 

taką zgodę posiadają. 

 
 

VIII Warunki realizacji projektu 

 
 

Realizacja projektu będzie się odbywała np. podczas spotkań zorganizowanych przez Koordynatora 

w dowolnym czasie (wrzesień – czerwiec). Zadaniem zgłoszonych grup jest przeprowadzanie 

spotkań podczas których, zostaną zrealizowane poszczególne wyzwania z bazgrołkami. 

Koordynatorzy muszą przeprowadzić minimum 10 spotkań, aby otrzymać CERTYFIKAT. 



IX Materiały edukacyjne 

 
 

Do projektu zostały opracowane materiały dydaktyczne, które są do darmowego pobrania ze strony 

Bazgrolki.info i są to: 

• postacie przedstawiające bazgrołki (dostępne na stronie bazgrolki.info), 

• BAZGROŁKOWE ZABAWY BADAWCZE – KSIĘGA MAŁEGO NAUKOWCA, 

• przykładowe pomysły na realizację poszczególnych WYZWAŃ (są to jedynie inspiracje), 

• informator dla rodziców, 

• dyplomy, które można wręczyć dzieciom na zakończenie projektu, 

 
*Dodatkowo istnieje możliwość zaprojektowania dodatkowych pomocy, które będą niezbędne do realizacji projektu przez 

koordynatorów (propozycje nauczycieli, zadania itd.). 

 

X Działania edukacyjne 

 

Poniżej zostały podane przykładowe działania edukacyjne, które obejmują tematy dotyczące emocji. 

LP. PROPONOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UWAGI 

MODUŁ: 1 

BAZGROŁKOWE 

POWITANKI 

WARIANT I: 
ZADANIE I: BAZGROŁKOWY KODEKS MAŁEGO NAUKOWCA 

 
➢ przedstawienie głównych bohaterów  

➢ omówienie zasad uczestnictwa  

➢ przygotowanie zasad i reguł podczas spotkań  

➢ rozdanie indywidualnych ksiąg, 

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na 

wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie,  

 
ZADANIE II: NARZĘDZIA BADAWCZE 

 
➢ zapoznanie dzieci z różnymi narzędziami służącymi do obserwacji itd. 

 

CELE:  
• przestrzeganie ustalonych zasad i umów 

• rozwijanie umiejętności przyrodniczych poprzez 

poznawanie różnych narzędzi do eksperymentów i 

doświadczeń 

• rozwijanie współdziałania podczas zajęć 

  

 

MODUŁ 2:  

WYZWANIE I: BAZGROŁKI POZNAJĄ POWIETRZE 

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i umów, 

 



POWIETRZE 

• poznawanie podstawowych właściwości powietrza, 

• obserwowanie i opisywanie otoczenia, 

• poznawanie siły przyrody, które są niebezpiecznie i 

pomocne dla człowieka, 

• rozumienie  konieczności dbania o czyste powietrze, 

 

WYZWANIE II: SŁOMKOWE ZABAWY Z BAZGOŁKIEM 

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i umów, 

• rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy i eksperymenty, 

• próby wskazania, że powietrze jest wszędzie, 

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowych, 

 

WYZWANIE III: BAZGRANINKA I JEJ BALONOWA RAKIETA 

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad, 

• rozwijanie zainteresowań siłą powietrza, 

• kształtowanie umiejętności uważnego spostrzegania, 

• rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, 

 

WYZWANIE IV: BAZGROTEK ŁAPIE POWIETRZE 

WIATROMIERZEM 

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad, 

• poznawanie sposobów wprowadzania w ruch lekkich 

przedmiotów, 

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, 

• rozwijanie zainteresowań przyrodą, 

 

 

MODUŁ 3:  

WODA 

WYZWANIE I: BAZGROŁKI POZNAJĄ WŁAŚCIWOŚCI WODY 

 

CELE:  
• przestrzeganie ustalonych norm i zasad podczas zajęć, 

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – woda, 

• poznawanie roli wody w przyrodzie, 

• poznawanie właściwości wody poprzez smak, węch , dotyk 

• rozwijanie współdziałania w grupie, 

 

WYZWANIE II: BAZGROLINKA I JEJ ATRAMENTOWE ZABAWY 

 

CELE:  
• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• obserwuje doświadczenie i próbuje wyciągnąć wnioski, 

• zachowuje ostrożność, 

• stara się połączyć przyczynę ze skutkiem, 

 

 

WYZWANIE III: KOLOROWA TĘCZA BAZGROŁKÓW 

 

CELE:  
• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• poznawanie właściwości i stanów skupienia, wody, 

poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie 

wniosków, 

 



• poznawanie, przypomnienie podstawowych barw, 

• czerpanie radości z przeprowadzonego eksperymentu, 

 

WYZWANIE IV: BAZGROLINEK I BUTELKOWA CHMURKA 

 

CELE:  
• przestrzeganie ustalonych norm i zasad, 

• nabieranie wiary we własne siły, 

• rozwijanie zainteresowań  zachodzącymi procesami 

przyrodniczymi, 

• współdziałanie w grupie, 

 

MODUŁ 4:  

OGIEŃ 

WYZWANIE I: CO NAM DAJE OGIEŃ? 

 

CELE:  
• zapoznanie z właściwościami ognia, poprzez proste 

doświadczenia i wyciąganie wniosków, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WYZWANIE II: BAZGROT I OGNIOODPORNY BALON 

 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej 

ciekawości, 

• uczenie się dzieci poprzez zabawę, 

• odkrywanie piękna i złożoności świata, 

• doskonalenie  umiejętności wyciągania wniosków przez 

dzieci,  

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WYZWANIE III: WSPINAJĄCA SIĘ ŚWIECA BAZGROŁKA 

 

CELE:  
• doskonalenie  umiejętności wyciągania wniosków przez 

dzieci,  

• budzenie i aktywizowanie naturalnej dziecięcej 

ciekawości, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

MODUŁ 5:  

ZIEMIA 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZABAWY ZIEMIĄ 

 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

• rozwijanie zainteresowań technicznych i 

przyrodniczych, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych 

poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, 

 

 

WYZWANIE II: WYBUCHOWY BAZGROŁEK 

 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

 



• rozwijanie zainteresowań technicznych i 

przyrodniczych, 

• stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie 

związków między przyczyną, a skutkiem, 

• poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych 

poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• właściwa postawa dzieci – przestrzeganie ustalonych 

umów i reguł, 

 

WYZWANIE III: JAK POWSTAJĄ GÓRY? JAK SIĘ TRZĘSIE 

ZIEMIA? 
 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

 

WYZWANIE IV: BAZGROŁKOWY DOMEK DLA FASOLKI 

 

CELE:  
• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych 

sytuacjach, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

MODUŁ 6:  

PRZYRODA 

POD LUPĄ 

WYZWANIE I: BAZGROŁKI W KOLORACH JESIENI 

 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym 

środowisku, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych 

sytuacjach, 

 

WYZWANIE II: BAZGROŁKOWA ZIMA 

 

CELE:  
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• właściwa postawa dzieci – przestrzeganie ustalonych 

umów i reguł, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym 

środowisku, 

 

 

WYZWANIE III: BAZGROŁKOWA WIOSNA 

 

CELE:  

 



• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej dziecka, 

• odkrywanie piękna i złożoności środowiska 

przyrodniczego, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych 

sytuacjach, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym 

środowisku 

 

WYZWANIE IV: LETNIE OBSERWACJE BAZGROŁKÓW 

 

CELE:  
• kształtowanie postaw proekologicznych w różnych 

sytuacjach, 

• przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, 

• inicjowanie samodzielnych działań dzieci w 

naturalnym środowisku 

 

ZAKOŃCZENIE 

PROJEKTU 

SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE  

 

➢ wspólne oglądanie opracowanych ksiąg przez 

dzieci – posumowanie wyników  

➢ wspólne zabawy przy muzyce  

➢ podsumowanie konkursów plastycznych  

➢ rozdanie pamiątkowych dyplomów i medali  

 

CELE:  
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym 

szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie,  

 

 

 

 

XII Zadania dodatkowe 
 

• „Kącik Małego Naukowca ”- utworzenie w sali bazgrołkowego kącika naukowego.  

• „Spotkanie z ekspertem” – zorganizowanie spotkania ze strażakami, przybliżenie dzieciom 

pracy strażaka (walki z żywiołem ognia i nie tylko). 

 
XIII Patroni projektu 
 

Projekt został objęty honorowym patronatem: 

➢ bloga dla nauczycieli Przedszkolankowo.pl,  

➢ Bazgrolki.info,  

➢ LiveKid. 

 

XIV Etapy projektu 
 

1. Rejestracja uczestników – na podstawie przesłanych FORMULARZY ZGŁOSZEŃ – 

elektroniczny formularz dostępny na stronie Bazgrolki.info. 



2. Poinformowanie przez Koordynatorów rodziców/opiekunów dzieci o projekcie i jego celach, 

można wykorzystać to tego celu opracowany Informator dla rodziców (plik do pobrania). 

Uzyskanie zgody od rodziców na udział dzieci w tym projekcie – zgody należy sformułować we 

własnym zakresie przy porozumieniu z inspektorem danych osobowych placówki.  

3. Stworzenie bazy przedszkoli zarejestrowanych do udziału w projekcie.  

4. Realizacja założeń projektu przez Koordynatorów.  

5. Zakończenie działań, ewaluacja projektu – przesłanie raportów wraz ze zdjęciami przez 

Koordynatorów na adres: kontakt@bazgrolki.info .  

6. Wysłanie certyfikatów na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail. 

 
* Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

XV Ewaluacja  
 

Podczas realizacji projektu zakładamy, iż ewaluacja będzie systematyczna. Podstawą do sprawdzenia 

założonych celów będzie:  

• Obserwacja wykonywanych zadań, analiza wytworów i prac dzieci (indywidualnych książek, 

karnecików, zadań itd.).  

• Ocenie podlegać będzie zaangażowanie dzieci we wszystkie działania, zainteresowanie, 

dzielenie się wrażeniami, aktywny udział w spotkaniach oraz aktywny udział w konkursach.  

• Każda grupa będzie miała założone indywidualne (dla każdego dziecka) księgi: 

BAZGROŁKOWE ZABAWY BADAWCZE – KSIĘGA MAŁEGO NAUKOWCA, na której 

zaznaczane będą osiągnięcia dzieci.  

• Przesłanie sprawozdanie w formie raportu wraz ze zdjęciami z przebiegu projektu przez 

koordynatorów. 

 

XVI Rezygnacja z projektu 
 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

1. Uczestnik (Nauczyciel/Koordynator) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie 

jego trwania.  

2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie, powinien zgłosić to mailowo Organizatorowi 

Projektu wysyłając wiadomość na adres: kontakt@bazgrolki.info .  

 

 

XVII Warunek otrzymania certyfikatu  
 

1. Rejestracja – wypełnienie oraz przesłanie elektronicznego FORMUARZA ZGŁOSZENIA 

DO PROJEKTU (dostępny na stronie bazgrolki.info) do 30.09 (w danym roku, w którym 

nauczyciel wyraża chęć wzięcia udziału w projekcie). 

2. Udokumentowanie (fotorelacja i krótki opis) realizacji założeń projektu i przesłanie ich na 

adres kontakt@bazgrolki.info do 30.06.  (w danym roku szkolnym, w którym nauczyciel 

realizował projekt) 

• UWAGA: zdjęcia NIE MOGĄ PRZEDSTAWIAĆ WIZERUNKU DZIECKA (!), 

fotografie mogą przedstawiać opracowane książki, tablicę wyzwań, przygotowany 

kącik matematyczny, fotorelację z konkursu plastycznego itd.. 

• RAPORT POWINIEN ZAWIERAĆ: 

➢ NAZWA PROJEKTU: 

➢ ROK SZKOLNY: 

➢ NAZWA PLACÓWKI: 

➢ MIEJSCOWOŚĆ: 

mailto:kontakt@bazgrolki.info
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➢ WOJEWÓDZTWO: 

➢ KOORDYATOR / KOORDYNATORZY: 

➢ GRUPA WIEKOWA: 

➢ LICZBA UCZESTNIKÓW: 

➢ ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH SPOTKAŃ / WYZWAŃ: 

➢ ILOŚĆ WYZWAŃ PRZEPROWADZONYCH PODCZAS PRACY 

ZDALNEJ (jeżeli zaszła taka konieczność): 

➢ KROTKI OPIS (słabe i mocne strony itd.): 

➢ FOTORELACJA: 

3. Każda ze zgłoszonych grup, aby otrzymać dyplomy dla placówki oraz certyfikaty musi 

przeprowadzić spotkania podczas który zrealizuje założone cele z poszczególnych 

MODUŁÓW. 

 

XVIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO 

informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest blog bazgrlki.info, z którym możesz 

kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@bazgrolki.info.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Projektu na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

ponieważ przystąpienie do projektu działań edukacyjnych jest formą zawarcia umowy dotyczącej 

uczestnictwa w projekcie, - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ dokonanie zgłoszenia z prywatnego 

konta użytkownika traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, - art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Celem takim jest prowadzenie 

działalności edukacyjno-informacyjnej.  

 

Organizator zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024) w 

stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.  

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku. Nauczyciele publikujący na grupie relacje zawierające wizerunki 

dzieci, wraz z publikacją oświadczają, że dysponują zgodami rodziców dzieci (opiekunów prawnych) 

na publikację. 

 
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi celami ich 

przetwarzania. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

projektu, do czasu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu w zakresie określonym w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa następujące uprawnienia:  
➢ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,  

➢ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,  

➢ prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO,  

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania danych -na podstawie art. 18 RODO,  



➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

Odbiorcami Pani/Pana danych będą członkowie grupy zamkniętej na Facebook’u Przedszkolankowo.pl 

(grupa zamknięta dla uczestników projektu) oraz osoby odwiedzające blog bazgrolki.info (w przypadku 

publikacji autorskiego scenariusza/zadania). Do danych mogą mieć ponadto dostęp podmioty 

uprawnione do tego na mocy przepisów prawa.  

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. Więcej informacji na temat 

przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

 

XIX Praca zdalna 

W wyniku pandemii COVID-19 dopuszcza się zdalną realizację projektu lub części projektu. Zadaniem 

Koordynatorów jest dostosować treści oraz materiały by ułatwić realizację celi podczas pracy w domu. 

 

XX Postanowienia końcowe 

Niniejszy REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem zgłoszenia do projektu. 

➢ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany REGULAMINU uczestnictwa w Projekcie w 

sytuacjach losowych.  

➢ Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
➢ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Autor oraz 

Organizator.  
➢ Od decyzji nie przysługuje odwołanie.  
➢ Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 


