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PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
PRZEDSZKOLNE WYZWANIA BAZGROŁKÓW 

TECHNOLOGICZNY ŚWIAT BAZTECHUSIA 

 
Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków- technologiczny świat Baztechusia” 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 2020/2021 szczególnie do punku: wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie 

z technologii cyfrowych.  

 
 

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 i opracowany jest z myślą o starszych 

przedszkolakach (5 – 6 lat), nie wyklucza się jednak uczestnictwa młodszych dzieci, wówczas zadaniem 

Koordynatorów jest dopasowanie treści do wieku i możliwości dzieci. Głównym celem jest rozwijanie 
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u dzieci kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych oraz zadaniowe 

podejście do stawianych problemów, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci jak również 

rozwijanie umiejętności 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 dzisiejszych czasach spotykamy się ze sprzecznymi poglądami, które z jednej strony uznają 

technologię za poważne zagrożenie dla rozwoju dzieci. Z drugiej istnieje społeczny nacisk, aby 

upowszechniać korzystanie z TIK. Przy czym warto zaznaczyć, że to nie narzędzia szkodzą, ale ich 

niewłaściwe używanie. Dlatego tak ważne jest przekazanie dzieciom zasad właściwego korzystania z 

nowinek technologicznych, tak by nie zakłócić ich relacji z drugim człowiekiem. Wykorzystanie 

nowych technologii w pracy z dziećmi przedszkolnymi ma na celu przygotowanie małych 

użytkowników do umiejętnego stosowania TIK oraz wspierania ich ogólnego rozwoju. 

 

Baztechuś to nowy bazgrołek, którego zadaniem jest wprowadzenie dzieci w świat technologii. Swoje 

osiągnięcia dzieci zaznaczają na specjalnie przygotowanych plakatach – TABLICA OSIĄGNIĘĆ.  

 

Zadania, zostały opracowane z myślą o starszych przedszkolach (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 informatycznych, matematycznych i 

naukowo-technicznych. 

 

Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć, jak w ciekawy sposób można wykorzystać urządzenia 

technologiczne, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności. 

 

Cele:  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z 

nowoczesnych technologii (prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika itd.), 

• zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nadużywanie urządzeń ekranowych i 

internetu (zbyt długie lub/i zbyt częste korzystanie, ale także rezygnowanie z innych aktywności 

na rzecz korzystania z urządzeń ekranowych i internetu) 

• rozwijanie świadomości dobrych i złych aspektów technologii, 

• zapoznanie dzieci z pojęciem internetu oraz omówienie do czego można wykorzystywać 

urządzenia ekranowe, 



 

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, a w szczególności starsze przedszkolaki (5 – 6 lat), nie 

wyklucza się jednak uczestnictwa młodszych dzieci, wówczas zadaniem Koordynatorów jest 

dopasować treści do wieku i możliwości dzieci (!). 

2. Zadania zawarte są w 13 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 uczestników 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 Baztechusiem. Koordynatorzy muszą 

przeprowadzić minimum 6 spotkań z wybranych przez siebie MODUŁÓW, aby otrzymać 

CERTYFIKAT. 

 

 

 
 



IX Materiały edukacyjne 

 
 

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

Bazgrolki.info i są to: 

• postać Baztechusia, 

• TABLICA WYZWAŃ, 

• 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 Współpraca z rodzicami  
 

 

Realizacja projektu zakłada współpracę z rodzicami oraz zaangażowanie ich w wykonywanie zadań 

wspólnie z dziećmi w domu. To Koordynator / Koordynatorzy decydują czy angażują rodziców w 

wykonywanie wyzwań.  

 

XI Działania edukacyjne 

 

Poniżej zostały podane przykładowe działania edukacyjne, które zawarte są w poszczególnych 

MODUŁACH. 

MODUŁY PROPONOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UWAGI 

MODUŁ 1: 

BAZGROŁKOWE 

POWITANKI 

WYZWANIE I: ZAPOZNANIE Z BAZTECHUSIEM 

 
➢ przedstawienie głównego bohatera, omówienie zasad 

uczestnictwa, przyczepienie plakatu Tablica osiągnięć 

 

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,  

 

 

MODUŁ 2: 

WYZWANIE I: BEZPIECZNIE Z PRĄDEM 

 
➢ rozmowa w oparciu o prezentację multimedialną 

dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych, 

 



BEZPIECZNIE Z 

PRĄDEM 

CELE:  
• zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać przy obsłudze urządzeń elektrycznych, 

• utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego korzystania 

z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym, 
 

MODUŁ 3: 

TELEWIZOR 

WYZWANIE I: TELEWIZOR BAZTECHUSIA 

 
➢ zapoznanie z TV,  

 
CELE:  

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania telewizora, 

• dostrzeganie wartości mas mediów w samodzielnym 

dochodzeniu do wiedzy, 

• bogacenie słownictwa o wyrazy związane z telewizją, 

• zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi skutkami 

oddziaływania telewizji, 

 

WYZWANIE II: PROGRAMY TELEWIZYJNE 

 
➢ zapoznanie z różnymi programami telewizyjnymi, 

 

CELE:  
• kształtowanie umiejętności świadomego odbioru 

programów telewizyjnych, 

• bogacenie słownictwa o wyrazy związane z telewizją, 

• dostrzeganie wartości mas mediów w samodzielnym 

dochodzeniu do wiedzy, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania na podany 

temat na podstawie własnych doświadczeń dzieci, 

 

 

MODUŁ 4: 
KOMPUTER CZY 

LAPTOP? 

WYZWANIE I: NOWY KOMPUTER BAZTECHUSIA 

 

➢ zapoznanie dzieci z elementami komputera, 
 

CELE:  
• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – 

zapoznanie dzieci z komputerem, 

• poznanie elementów składowych sprzętu 

komputerowego, 

• zrozumienie konieczności zastosowania komputera w 

różnych dziedzinach życia, 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania komputera, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany 

temat, 

• przyswojenie podstawowych pojęć: komputer, 

klawiatura, monitor, myszka, głośniki, drukarka, 

 

WYZWANIE II: KOMPUTER CZY LAPTOP? 

 
➢ porównywanie na podstawie obserwacji obydwu 

urządzeń, zwrócenie uwagi na funkcje i sposoby 

użytkowania, 

 

CELE:  
• zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera / 

laptopa, 

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką, 

 



• rozwijanie spostrzegania wzrokowego, wskazywanie 

istotnych różnic między laptopem, a komputerem,  

WYZWANIE III: KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH 

 
➢ zapoznanie z różnymi rodzajami nośników danych,  

 

CELE:  
• zapoznanie z możliwościami wykorzystania nośników 

danych,  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką, 

• wzbogacanie słownika dziecka: dyskietka, płyta CD/DVD, 

pendrive, dysk twardy itd., 

• przeliczanie poszczególnych elementów, 

 

WYZWANIE IV: EKO – KOMPUTER! EKO – LAPTOP! 

 
➢ zabawy plastyczno – techniczne, tworzenie 

urządzeń z surowców wtórnych,  

 

CELE:  
• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, 

• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac, 

 

MODUŁ 5: 

KAMERA 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ I JEGO KAMERA 

 
➢ zapoznanie dzieci z urządzenie, wyjaśnienie do 

czego służy, 

 

CELE:  
• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – 

zapoznanie dzieci z kamerą (różne rodzaje), 

• zapoznanie z możliwościami wykorzystywania kamer 

(np. nagrywanie filmów, video-rozmowy), 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUŚ I PRZEDSZKOLNY FILM 

 
➢ wspólne nagrywanie filmików, w których grają 

dzieci oraz bazgrołki 

 

CELE:  
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie z wykorzystaniem urządzeń technologicznych,  

WYZWANIE III: BAZTECHUSIOWE KINO 

 
➢ zorganizowanie DNIA KINA, wspólne oglądanie 

nagrań, zapoznanie z zasadami zachowywania się 

podczas projekcji filmów,  

 

CELE:  
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie z wykorzystaniem urządzeń technologicznych,  

 



• wdrażanie do prawidłowej postawy podczas 

przygotowanego seansu filmowego, 

MODUŁ 6: 

TELEFON 
 

WYZWANIE I: TELEFON BAZTECHUSIA 

 
➢ zapoznanie z urządzeniem, wyjaśnienie do czego 

służy itd., prezentacja równych telefonów, 

 
CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – 

zapoznanie dzieci z telefonem (różne rodzaje), 

• zapoznanie dzieci z różnymi sposobami telefonowania 

(rozmowa / wideo – rozmowa / wideo – konferencja), 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania telefonu, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany 

temat, 

 

WYZWANIE II: DO KOGO DZWONI BAZTECHUŚ? 

 
➢ przypomnienie numerów alarmowych, zwrócenie 

uwagi na właściwe korzystanie z telefonu itd. 

 
CELE:  

• kształtowanie umiejętności rozmawiania przez telefon, 

• przypomnienie numerów alarmowych, 

 

WYZWANIE III: BAZTECHUSIOWY TELEFON 

 
➢ zabawa plastyczna, wspólne przygotowywanie 

telefonów z puszek (kubeczków) i sznurka, 

 
CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, 

• wdrażanie do estetycznego wykonania prac, 

 

MODUŁ 7: 

APARAT 

FOTOGRAFICZNY 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ DOSTAJE APARAT 

 
➢ zapoznanie z urządzeniem, prezentacja różnych 

aparatów, 

 
CELE:  

• wzbogacenie wiedzy dotyczącej działania i budowy aparatu 

fotograficznego, 

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką –  

zapoznanie dzieci aparatem fotograficznym (różne rodzaje), 

• przyswojenie podstawowych pojęć: aparat, klisza, statyw,  

• wzbudzenia zaciekawienia działaniem aparatu, 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUSIOWA FOTO SESJA 

 
➢ wspólne zabawy z wykorzystaniem aparatu, 

tworzenie animacji z wykorzystaniem zdjęć, 

 
CELE:  

• rozbudzanie zainteresowania sztuką fotograficzną, 

• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z fotografią, 

• budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej 

wartości, 
 

 



WYZWANIE III: BAZGROŁKOWE SELFIE 

 
➢ zabawa plastyczna, rysowanie autoportretu w ramce 

przypominającej zdjęcie, 

 
CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 
• doskonalenie sprawności manualnych, 
• wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy, 

 

MODUŁ 8: 

TABLET 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ – CO TO JEST TABLET? 

 
➢ zapoznanie z urządzeniem, prezentacja tabletów oraz 

urządzeń, które można do niego podpinać,  

 
CELE:  

• rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – 

zapoznanie dzieci z tabletem (różne rodzaje np. mniejsze i 

większe), 

• poznanie zasad bezpiecznego użytkowania tabletu, 

• porównywanie wielkości, stosowanie określeń: mniejszy, 

większy, 

 

WYZWANIE II: BAZTECHUSIOWA KOLOROWANKA 

 
➢ wykorzystanie kolorowanek oraz aplikacji do 

ożywiania kolorowanek (np. aplikacja WoobyFarm), 

 
CELE:  

• doskonalenie sprawności manualnych,  

• poznanie zasad użytkowania różnych aplikacji, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie z wykorzystaniem urządzeń technologicznych,  

 

WYZWANIE III: GRY EDUKACYJNE 

 
➢ wykorzystanie tabletu podczas wspólnych gier, 

propozycja różnych gier edukacyjnych do zabaw w 

domu, 

 
CELE:  

• zwrócenie uwagi na odpowiedni czas użytkowania tabletu, 

• omówienie zasad korzystania z tabletu, 

• zwrócenie uwagi na gry nieodpowiednie dla dzieci, 

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej 

zabawie z wykorzystaniem urządzeń technologicznych,  

 

MODUŁ 9: 

KĄCIK 

TECHNOLOGII 

WYZWANIE I: PRZEDSZKOLNY KĄCIK BAZTECHUSIA 

 
➢ zorganizowanie w sali KĄCIKA TECHNOLOGII 

we współpracy z rodzicami, 

 
CELE:  

• wzmocnienie więzów rodzinnych oraz zacieśnianie 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z urządzeniami 

technologicznymi, 
 

 



MODUŁ 10: 

INTERNET 

WYZWANIE I: INTERNETOWE ROBACZKI I INNE CUDACZKI 

 
➢ zapoznanie z INTERNETEM oraz zagrożeniami, 

 

CELE:  
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu, 

• zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z 

używaniem urządzeń ekranowych oraz internetu. 

• uwrażliwienie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich 

niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom, 

 

 

MODUŁ 11: 

SŁAWNI 

WYNALAZCY I 

WYNALAZKI 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ POZNAJE WYNALAZCÓW 

 
➢ wspólne poznawanie największych wynalazców np. 

braci Lumière, Alexander Graham Bell, Alessandro 

Volcie itd., 

 
CELE:  

• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, 

• rozbudzanie naturalnej ciekawości, 

 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ POZNAJE WYNALAZKI 

 
➢ wspólne poznawanie wynalazków np. bateria 

elektryczna, radio, kinematograf itd. 

 
CELE:  

• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, 

• rozbudzanie naturalnej ciekawości, 

 

 

MODUŁ 12: 
KREATYWNI 

UŻYTKOWNICY 

TECHNOLOGII 

WYZWANIE I: BAZTECHUŚ W ŚWIECIE EMOTIKONÓW 

 
➢ zabawy z wykorzystaniem EMOTEK, układanie 

historyjek,  

 

CELE:  
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

• rozwijanie mowy oraz wypowiadania się zdaniami prostymi 

i złożonymi, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany 

temat i próby układania zakończeń, 

WYZWANIE II: BAZGROŁKOWE LAP-BOOKI 

 
➢ warsztaty z udziałem rodziców, podczas których 

wspólnie przygotowane są LAP-BOOKI 

 

CELE:  
• wzmacnianie więzów rodzinnych, 

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• doskonalenie sprawności manualnych, 

• wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, 

WYZWANIE III: BAZGROŁKI – ZABAWA PLASTYCZNA W 

PROGRAMIE PAINT 
 

 



➢ propozycja zadania domowego, podczas którego 

dzieci wraz z rodzicami za pomocą programu 

graficznego PAINT narysują bazgrołki (prezentacja 

wydrukowanych prac w przedszkolu) 

 

CELE:  
• zapoznanie z pracą w programie graficznym PAINT, 

• rozwijanie kreatywności dzieci, 

• wzmacnianie więzów rodzinnych,  

• tworzenie galerii wydrukowanych prac na terenie 

przedszkola, 

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,  

 

 

 

 
X Patroni projektu 
 

Projekt został objęty honorowym patronatem: 

➢ bloga dla nauczycieli Przedszkolankowo.pl.,  

➢ Bazgrolki.info  

➢ LiveKid. 

 

XII Etapy projektu 
 

1. Elektroniczna rejestracja uczestników – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

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. 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): 

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

➢ FOTORELACJA: 

6. Wysłanie certyfikatów, dyplomów na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail (należy podać tylko 

jeden adres e-mail). 

 
* Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

XIII 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. 

 

XIV 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 .  

 

 

XV Warunek otrzymania certyfikatu  

oraz dyplomów aktywnego uczestnictwa 
 

1. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (formularz 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 bazgrolki@przedszkolankowo.pl do 30.06.  (w danym roku szkolnym, w którym 

nauczyciel realizował projekt) 

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

fotografie mogą przedstawiać opracowane książki, tablicę wyzwań, przygotowany 

kącik matematyczny, fotorelację z konkursu plastycznego itd.. 

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

spotkania podczas który zrealizuje założone cele z poszczególnych MODUŁÓW. 

 

 

mailto:kontakt@bazgrolki.info
mailto:bazgrolki@przedszkolankowo.pl


XVI 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. 

 

XVII 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 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 oraz 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 

 

XVIII 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. 


