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Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – matematyczne zmagania bazgrołków” jest odpowiedzią 

na aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki 

oświatowej na rok szkolny 2019/2020 szczególnie do punku: rozwijanie kompetencji matematycznych 

uczniów.  

 
 

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. 

• KOORDYNATOR/KOORDYNATORZY:  

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

III Założenia projektu  

 
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem jest rozwijanie u dzieci 

kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, rozwijanie 
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umiejętności społecznych dzieci oraz umiejętność pracy w zespole poprzez różne formy aktywności 

takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie oraz eksperymentowanie. 

 

IV Czas realizacji  
 

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

realizację projektu jest od września do czerwca. 

 

V Opis projektu 

  
 

W wieku przedszkolnym następuje najintensywniejszy rozwój dziecka. Nabywa ono wiele potrzebnych 

umiejętności oraz rozwija swoje liczne zainteresowania. Okres ten jest bardzo ważny i decyduje o 

rozwoju zarówno fizycznym oraz intelektualnym dziecka.  

 

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

zadań podczas zaplanowanych spotkań. Swoje osiągnięcia dzieci zaznaczają specjalnie przygotowanych 

plakatach – TABLICA OSIĄGNIĘĆ.  

 

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.  

 

Organizowane zajęcia mają na celu stworzenie sytuacji sprzyjających wspomaganiu rozwoju dzieci we 

wszystkich aktywnościach takich jak: językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa. Głównym zamiarem 

realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci. 

 

Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy 

tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię, rozpoznawać i 

nazywać kolory itd. 

 

Cele:  

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

• nazywanie i rozpoznawanie kolorów,  

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych 

technologii (prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika).  

 

Przewidywane efekty (cele szczegółowe):  

dzieci:  

• eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,  

• chętnie pracują w zespołach,  

• nazywają i rozpoznają kolory,  

• wyodrębniają i nazywają kształty i segregują figury geometryczne,  

• tworzą rytmiczne układy z figur geometrycznych i innych przedmiotów,  

• wyodrębniają w otoczeniu figury geometryczne  

• porządkują klocki, figury, zabawki według różnych kryteriów,  

• nazywają części swojego ciała,  



• określają położenie przedmiotów w przestrzeni,  

• określają położenie przedmiotów względem siebie.  

 

 

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 zawarte są w MODUŁACH. Można więc dostosować je do możliwości i potrzeb 

grupy oraz realizować własne pomysły, zachowując przy tym myśl przewodnią 

poszczególnych modułów.  

3. Zadania zawarte w modułach 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 i scenariusz lub tworzyć własne). 

6. Zrealizowane zadania będą opisane przez Koordynatorów w formie raportu: krótki opis, 

zdjęcia i przesłane do Organizatora. 

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

przetwarzania danych.  

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

zgody rodziców na udział dziecka w Projekcie i przechowywania oświadczeń w 

dokumentacji projektu. 

9. 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, jednak to koordynatorzy decydują o 

ilości spotkań w danym miesiącu oraz sami dobierają MODUŁ/MODUŁY, który będzie 

realizowany w danym miesiącu. Zadaniem zgłoszonych grup jest przeprowadzanie spotkań podczas 

których, zostaną zrealizowane poszczególne wyzwania z bazgrołkami. Koordynatorzy muszą 

przeprowadzić minimum 10 spotkań z bazgrołkami z wybranych przez siebie MODUŁÓW. 

 
 

IX Materiały edukacyjne 

 
 



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

Bazgrolki.info i są to: 

• postacie przedstawiające 6 bazgrołów, 

• TABLICA OSIĄGNIĘĆ, 

• karty pracy (będą systematycznie uzupełniane na stronie), 

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

• informator dla rodziców, 

• znaczki przedstawiające wykonane zadanie przez dzieci – do wycięcia i przyklejenia w 

odpowiednim miejscu na tablicy, 

• 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 zostały opracowane między innymi 

na podstawie elementów koncepcji DZIECIĘCEJ MATEMATYKI Edyty Gruszczyk – 

Kolczyńskiej. Opracowane MODUŁY obejmują wybrane kręgi tematyczne podane przez autorkę w 

książce i są to: orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie, klasyfikacja, intuicja geometryczna, gry itd.  

*to Koordynator/Koordynatorzy decydują, które zadania będą realizować wraz z dziećmi 

MODUŁY PROPONOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UWAGI 

MODUŁ 1: 

BAZGROŁKOWE 

POWITANKI 

WARIANT I: 
WYZWANIE I: ZAPOZNANIE Z BAZGROŁKAMI 

 
➢ przedstawienie głównych bohaterów  

➢ omówienie zasad uczestnictwa  
➢ przygotowanie zasad i reguł podczas spotkań  

➢ rozdanie plakatu osiągnieć  

➢ przygotowanie grupowych bazgrołków 

 

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,  

 

WARIANT II 

 
WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI 

 
➢ poznanie różnych sposób witania się 

➢ prezentowanie przez dzieci różnych sposobów witania się 

(„zółwik”, „piątka” itd.) 

 

WSKAZÓWKA: Jeżeli znacie 

już bazgrołki to 

WYZWANIE możecie 

zaminić na powitanie 

bazgrołków, 

przypomnienie sobie ich 

imion itd., dopasowanie 

sposobów witania się 

przez poszczególne 

bazgrołki – WARIANT 

II. 



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,  

 

MODUŁ 2: 

ORIENTACJA 

PRZESTRZENNA 

WYZWANIE I: CZY BAZGROŁEK MA OGONEK? 

 

➢ świadomość własnego ciała 
 

CELE:  
• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych części ciała u 

siebie i bazgrołka, 

• wskazywanie odpowiednich części ciała,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

WYZWANIE II: GDZIE JEST BAZGROŁEK? 

 

➢ spostrzeganie otoczenia w odniesieniu do 

własnego ciała 
 

CELE:  
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,  

• stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko ,  

• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do 

przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok,  

• poruszanie się pod dyktando nauczyciela: do przodu, do 

tyłu itd. 

 

WYZWANIE III: BAZGROŁEK W PRAWO… A MOŻE W 

LEWO? 
 

➢ różnicowanie prawej i lewej strony, 
 

CELE:  
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, 

stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z 

boku, 

• poruszanie się pod dyktando nauczyciela, 

 

 

MODUŁ 3: 

RYTMY 

WYZWANIE I: PO BAZGROŁKU… BAZGROLINKA? 

 

➢ zabawy z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej i rzutnika oraz postaci 

bazgrołków 
 

CELE:  
• dostrzeganie i układanie przez dzieci prostych rytmów, 

• rozwijanie uwagi poprzez udział w zabawach 

sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat 

oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii 

(prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika), 

 

WYZWANIE II: KALENDARZ BAZGROŁKA 

 

 



➢ wspólne tworzenie kalendarza np. dzień/noc, 

pory roku 
CELE:  

• dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu, 

• nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór i noc, 

• wspólne konstruowanie kalendarza, 

 

MODUŁ 4: 
LICZENIE, 

PRZELICZANIE, 

CYFRY, 

LICZBY 

WYZWANIE I: ILE JEST BAZGROŁKÓW? 

 

➢ zabawy z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej oraz plansz, 
 

CELE:  
• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej bazgrołków, 
• uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji 

uwagi przez krótki czas, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat 

oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii 

(prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika), 

 

WYZWANIE II: BAZGROŁKOWE CYFRY…  A MOŻE JUŻ 

LICZBY?  
 

➢ zabawy z wykorzystaniem plansz, emblematów, 

wprowadzanie poszczególnych cyfr, liczb 
 

CELE:  
• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym 

dziecku. 

• kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – 

cyfrą. 

 

MODUŁ 5: 

UKŁADANIE I 

ROZWIĄZYWANIE 

ZADAŃ 

ARYTMETYCZNYCH 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZADANIA Z TERŚCIĄ 

 

➢ rozwiązywanie i układanie przez dzieci zadań 

z treścią, 
 

CELE:  
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,  

• utrwalanie znajomości cyfr i znaków matematycznych,  

• kształcenie myślenia i poprawnej wypowiedzi, 

• doskonalenie umiejętności przeliczania, 

 

MODUŁ 6: 

KLASYFIKACJA 
 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZBIORY 

 

➢ tworzenie zbiorów, 
 

CELE:  
• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych kolorów,  

• poznawanie i utrwalenie nazw kolorów,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• klasyfikowanie przedmiotów (np. emblematów 

bazgrołów) pod względem jednej cechy (kolor), 

 

 

MODUŁ 7: 
WYZWANIE I: MIERZYMY BAZGROŁKI! MIERZYMY SIEBIE! 

 

 



MIERZENIE 

DŁUGOŚCI 

CELE:  
• rozumienie stałości miary, 

• zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia (np. za 

pomocą sznurka, linijki, metra itd.), 

• stosowanie określeń: wysoki, niski, takiej samej długości, 

 

WYZWANIE II: WYŻSZY CZY NIŻSZY? 

 

CELE:  
• rozumienie stałości miary, 

• budowanie szeregów w toku praktycznego działania, np. 

układanie bazgrołków od największego do najmniejszego 

i odwrotnie, 

• stosowanie określeń: wyższy, niższy itd., 

 

MODUŁ 8: 

WAGA I WAŻENIE 

WYZWANIE I: ILE WAŻY BAZGROŁEK? 

 

CELE:  
• poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w 

określaniu masy,  

• poznawanie wagi szalkowej i istoty jej działania, 

• porównywanie masy wybranych przedmiotów, 

• stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, ważący tyle 

samo,  

 

 

MODUŁ 9: 

MIERZENIE 

PŁYNÓW 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE PRZELEWANKI? 

 

CELE:  
• porównywanie objętości cieczy, 
• zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania 

lub odlewania cieczy,  
• mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej 

miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do 

różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom 

cieczy w poszczególnych słoikach jest różny, 
 

 

MODUŁ 10: 

INTUICJA 

GEOMETRYCZNA 

WYZWANIE I: BAZGROT SZUKA KOŁA! 

 

➢ zabawy z wykorzystaniem guzików, obręczy, 

hula-hop, itd. 

 

CELE:  
• dostrzeganie kształtu koła,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu,  

• udział we wspólnych zabawach z wykorzystaniem kół, 

• odszukiwanie wylosowanych figur na planszy,  

 

WYZWANIE II: CHUSTECZKA DLA BAZGROŁKA 

 

➢ zabawy z wykorzystaniem elementów Metody 

Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

 

CELE:  
• dostrzeganie kształtu kwadratu,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu,  

 



• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na 

piasku, 

• układanie kwadratów z patyczków, 

• wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez 

wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami – 

projektowanie chusteczki dla Bazgrołka, 

 

WYZWANIE III: OSTRE KĄTY TRÓJKĄTA 

 

CELE:  
• dostrzeganie kształtu trójkąta,,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na 

piasku, 

 

WYZWANIE IV: GDZIE SIĘ UKRYŁ PROSTOKĄT? 

 

CELE:  
• dostrzeganie kształtu prostokąta,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na 

piasku, 

 

WYZWANIE V: GEOMETRYCZNY ROBOT BAZGROŁKA 

 

➢ tworzenie robotów z figur geometrycznych 

 

CELE:  
• dostrzeganie kształtów i manipulowanie różnymi płaskimi 

figurami geometrycznymi,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym 

otoczeniu,  

• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur 

geometrycznych,  

 

MODUŁ 11: 

GRY/ 

KONSTRUOWANIE 

GIER 

WYZWANIE I: MATEMATYCZNE ZAGADKI BAZGROLINKI! 

 

➢ zorganizowanie Dnia Matematyki 

 

CELE:  
• rozwiązywanie prostych zagadek: słownych, obrazkowych,  

• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej 

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek,  

 

WYZWANIE II: DZIEŃ BAZGROŁKOWYCH GIER! 

 

➢ zabawy i gry z wykorzystaniem plansz, kostek 

do gry i fidget spinner’a 

 

CELE:  
• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej 

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych 

 



sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek,  

 

WYZWANIE III: TWORZYMY BAZGROŁKOWĄ GRĘ! 

 

➢ wspólne przygotowanie gry: plansz, pionków, 

zasad itd., 

 

CELE:  
• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

 

MODUŁ 12: 
ZAPISYWANIE 

CZYNNOŚCI 

MATEMATYCZNYCH 

ZNAKAMI  

(<, >, =, ,-) 

WYZWANIE I: MNIEJ, WIĘCEJ, A MOŻE TYLE SAMO? 

 

➢ zabawy z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej oraz plansz, kart pracy, 
 

CELE:  
• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej bazgrołków, 
• uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji 

uwagi przez krótki czas, 

• stosowanie znaków: <,>, =, 

 

ZAKOŃCZENIE 

PROJEKTU 

SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE  

 

➢ wspólne oglądanie tablic osiągnięć – 

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,  

 

 

 

XI Konkursy plastyczne 
 

„Mój Bazgrołek” konkurs plastyczny został podzielony na: 

➢ KONKURS I – stworzenie grupowego bazgrołka (konkurs wewnątrz przedszkolny, 

grupowy – ORGANIZATOR KOORDYNATOR).  

➢ KONKURS II – konkurs plastyczny z udziałem rodziców (konkurs wewnątrz 

przedszkolny, zorganizowany dla całego przedszkola – ORGANIZATOR 

KOORDYNATOR). 

*Organizacja i udział w konkursów plastycznych stanowi zadanie dodatkowe i nie ma koniczności brania w nich udziału. 

„Bazgrołkowa cyfra” konkurs plastyczny został podzielony na: 

➢ KONKURS I – konkurs grupowy (konkurs wewnątrz przedszkolny, grupowy – 

ORGANIZATOR KOORDYNATOR).  



➢ KONKURS II – konkurs plastyczny z udziałem rodziców (konkurs wewnątrz 

przedszkolny, zorganizowany dla całego przedszkola – ORGANIZATOR 

KOORDYNATOR). 

*Organizacja i udział w konkursów plastycznych stanowi zadanie dodatkowe i nie ma koniczności brania w nich udziału. 

„Bazgrołkowa linijka” konkurs plastyczny został podzielony na: 

➢ KONKURS I – konkurs grupowy (konkurs wewnątrz przedszkolny, grupowy – 

ORGANIZATOR KOORDYNATOR).  

➢ KONKURS II – konkurs plastyczny z udziałem rodziców (konkurs wewnątrz 

przedszkolny, zorganizowany dla całego przedszkola – ORGANIZATOR 

KOORDYNATOR). 

*Organizacja i udział w konkursów plastycznych stanowi zadanie dodatkowe i nie ma koniczności brania w nich udziału. 

 

XII Zadania dodatkowe 

 
• „Kącik matematyczny”- utworzenie w sali bazgrołkowego kącika matematycznego.  

 

 
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.  

6. Wysłanie certyfikatów, dyplomów 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 założoną TABLICĘ OSIĄGNIĘĆ, na której zaznaczane będą 

osiągnięcia dzieci.  



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

koordynatorów na adres: kontakt@bazgrolki.info . 

 

 

XVIRezygnacja 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: kntakt@bazgrolki.info .  

 

 

XVII Warunek otrzymania certyfikatu  

oraz dyplomów aktywnego uczestnictwa 
 

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: 

➢ WOJEWÓDZTWO: 

➢ KOORDYATOR / KOORDYNATORZY: 

➢ GRUPA WIEKOWA: 

➢ LICZBA UCZESTNIKÓW: 

➢ ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH SPOTKAŃ / WYZWAŃ: 

➢ ILOŚĆ WYZWAŃ PRZEPROWADZONYCH PODCZAS PRACY 

ZDALNEJ (jeżeli zaszła taka konieczność): 

➢ KRÓTKI 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 
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informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest blog Bazgrolki.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 

oraz osoby odwiedzające blog Przedszkolankowo.pl (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. 

 

XXII 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. 


