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PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
PRZEDSZKOLNE WYZWANIA BAZGROŁKÓW 

BAZGROŁKOWY KALENDARZ 
 

 
Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – bazgrołkowy kalendarz” jest odpowiedzią na aktualne 

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

Przedszkolnego. 

 
 

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:  

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

III Założenia projektu  

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

wszystkich sferach aktywności m.in. takich jak: językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i  pracy w zespole. 

OPIS I REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU 



IV Czas realizacji  
 

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

realizację projektu jest od września do sierpień. 

 

V Opis projektu 

  
 

Nietypowe święta to doskonała okazja do przeprowadzenia zajęć na dany temat. Ilość nadzwyczajnych 

okazji, których obchody możemy zorganizować w przedszkolu przyprawia o prawdziwy zawrót głowy. 

Które z nich wybrać? Niezależnie od tego, na które dni się zdecydujemy ich realizacja, w ciekawy i 

nietypowy sposób pozwoli zrealizować założenia opisane w Podstawie Programowej Wychowania 

Przedszkolnego.  

 

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

zadań podczas zaplanowanych spotkań. Swoje osiągnięcia dzieci zaznaczają na specjalnie 

przygotowanych KALENDARZACH.  

 

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.  

 

Cele:  

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

 

 

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 ZADANIACH (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 ZADANIA, 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 ZADAŃ. 

 
 

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, 

• BAZGROŁKOWY KALENDARZ, 

• karty pracy (będą systematycznie uzupełniane na stronie), 

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

• informator dla rodziców, 

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

odpowiednim miejscu kalendarza, 

• 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 została opracowana lista zadań.  

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



ZADANIA PROPONOWANE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UWAGI 

ZADANIE 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 
(„żółwik”, „piątka” itd.) 

 

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,  

 

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. 

ZADANIE 2: 

PRZEDSZKOLNE 

ŚWIĘTA 

BAZGROŁKOWY BAL – zorganizowanie balu dla przedszkolaków. 
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA – zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 
 
DZIEŃ MAMY I TATY – zorganizowanie urczystości z okazji Dnia 
Mamy i Taty. 
 
DZIEŃ NAUCZYCIELA / DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – 
zorganizowanie przedszkolnej uroczystości. 
 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – przedszkolny apel. 
 
MAJOWE ŚWIĘTA – przedszkolny apel. 
 

Zadaniem Koordynatorów 

jest samodzielne 

opracowanie sposobu 

przeprowadzenia 

proponowanych spotkań i 

uroczystości 

przedszkolnych. 

ZADANIE 3: 

DNI NIETYPOWE 

STYCZEŃ: 
 

• DZIEŃ KOSZULI – bazgrołkowe przebieranki. 

• DZIEŃ ŚNIEGU – bazgrołki i pierwszy płatek śniegu. 

• DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA – bazgrołki z wizytą w 
stumiowym lesie. 

• DZIEŃ PUZZLI – bazgrołkowe układanki. 
 

 

Realizując zadania 

dotyczące 

przeprowadzenia DNI 

NIETYPOWYCH 

Koordynator wybiera, 

które z proponowanych 

spotkań zrealizuje. W 

MATERIAŁACH DLA 

KOORDYNATORÓW są 

zawarte propozycje, 

inspiracje na 

przeprowadzenie, 



LUTY: 
 

• DZIEŃ PIZZY – bazgrołkowe smakołyki. 

• DZIEŃ KOTA – bazgrołkowe kocie figle. 

• DZIEŃ DINOZAURA – bazgrołki i prehistoryczne gady. 
 

MARZEC: 
 

• DZIEŃ MATEMATYKI – matematyczne zagadki bazgrołków. 

• DZIEŃ MUFFINKA – bazgrołkowe wypieki. 

• GODZINA DLA ZIEMI – bazgrołki o Ziemię dbają na godzinę 
prąd wyłączają. 

• DZIEŃ WIOSNY – bazgrołki szukają wiosny. 
 
 

KWIECIEŃ: 
 

• DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI – tworzymy bazgrolkowe 
książeczki. 

• DZIEŃ TĘCZY – kolorowe zamieszanie z bazgrołkami. 

• DZIEŃ MARCHEWKI – bazgrokowe poszukiwanie 
marchewek. 

• DZIEŃ SPORTU – bazgrołkowa olimpiada. 

• DZIEŃ CZEKOLADY – bazgrołkowe smakołyki. 

• DZIEŃ ZIEMI – bazgrołki o Ziemię dbają i wszystkich do tego 
zachęcają. 

• DZIEŃ TAŃCA – bazgrołkowe tańce połamańce. 
 

MAJ: 
 

• DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – bazgrołki z wizytą w 
bibliotece. 

• DZIEŃ PSZCZÓŁ – bazgrołki w pszczelim świecie. 

• DZIEŃ KOSMOSU – kosmiczne wyzwania bazgrołków. 

• DZIEŃ ŚLIMAKA – bazgrołkowe poszukiwania. 

• DZIEŃ SOKU – bazgrołkowe smakołyki. 

• DZIEŃ SAMOLOTÓW Z PAPIERU – bazgrołkowe 
odrzutowce. 
 

CZERWIEC: 
 

• DZIEŃ OCEANÓW – bazgroki odkrywają podwodny świat. 

• DZIEŃ PRZYJACIELA – bazgrołkowi przyjaciele. 

• DZIEŃ WIATRU – dlaczego tak wieje Bazgrołku? 

• DZIEŃ MARYNARZA – bazgrołkowe zabawy na morzu. 

• POWITANIE LATA – bazgrołku w poszukiwaniu lata. 

• DZIEŃ SMERFA – smerfne zabawy z bazgrołkami. 
 

LIPIEC: 
 

• DZIEŃ OWOCÓW – bazgrołkowe zagadki smakowe. 

• DZIEŃ TYGRYSA – psiasste wyzwania bazgrołków. 
 

SIERPIEŃ: 
 

• DZIEŃ SŁONIA – bazgrołki i słonia rozterki. 

• DZIEŃ KOMARA – rozbzyczane zamieszanie. 
 

WRZESIEŃ: 
 

• DZIEŃ WIEŻOWCÓW – bazgrołkowe wieże z klocków. 

• DZIEŃ MARZYCIELA – o czym marzą dzieci i bazgrołki. 

niektórych DNI 

NIETYPOWYCH. 



• ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY – bazgrołki na 
ratunek ruszają i pierwszej pomocy udzielają. 

• MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI – bazgrołkowe kropki. 

• DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – bazgrołki i przedszkolaki 
świętują. 

• DZIEŃ KAPSLA – bazgrołkowe gry w kapsle. 

• DZIEŃ JABŁKA – bazgrołkowe smakołyki. 

• POWITANIE JESIENI – bazgrołki na tropie jesiennych 
skarbów. 

 

PAŹDZIERNIK: 
 

• DZIEŃ MUZYKI – bazgrołkowe granie na czekanie. 

• DZIEŃ UŚMIECHU – zawsze uśmiechnięty Bazgrołek. 

• DZIEŃ POCZTY I ZNACZKA POCZTOWEGO – bazgrołkowa 
poczta. 

• DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH – bazgrołkowe gry. 

• ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK – bazgrołki o higienę dbają 
o myciu rąk nie zapominają. 

• DZIEŃ ORIGAMI – bazgrołkowe składańce papierowe. 
 

LISTOPAD: 
 

• DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – ulubione bajki bazgrołków – 
quiz. 

• DZIEŃ JEŻA – bazgrołki na tropie jeża. 

• DZIEŃ CZARNEGO KOTA – bazgrołki pecha się nie boją i z 
czarnym kotem sfawolą.  

• DZIEŃ PRAW DZIECKA – bazgrołki poznają prawa dzieci. 

• DZIEŃ KREDKI – bazgrołkowy dzień kredki. 

• DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – ulubiona przytulanka 
bazgrołków. 
 

GRUDZIEŃ: 
 

• DZIEŃ GÓRNIKA – bazgrołki z wizyta w kopalni. 

• DZIEŃ GUZIKA – bazgrołki grają w guziki. 

• POWITANIE ZIMY – bazgrołki i zimowe zabawy. 
 

ZADANIE 4: 

 
GRUPOWE 

UROCZYSTOŚCI 

BAZGROŁKOWE URODZINY – organizacja urodzin poszczególnych 
dzieci z grupy. 
 
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – zorganizowanie uroczystości 
pasowania na przedszkolaka. 
 
BAZGROŁKOWY DZIEŃ CHŁOPAKA – zorganizowanie grupowego 
Dnia Chłopaka. 
 
BAZGROŁKOWA WIGILIA – zorganizowanie grupowej „wigilijki”, 
zapoznanie z tradycjami. 
 
DZIEŃ BAZGROŁKA – zorganizowanie bazgrołkowego święta. 
 
DZIEŃ KOBIET – zorganizowanie grupowego Dnia Kobiet. 
 
WALENTYNKI – bzgrołkowe święto dobrych uczuć. 
 
BAZGROŁKOWA WIELKANOC – zorganizowanie grupowego 
spotkania świątecznego. Zapoznanie z tradycjami. 
 

Zadaniem Koordynatorów 

jest samodzielne 

opracowanie sposobu 

przeprowadzenia 

proponowanych spotkań i 

uroczystości 

przedszkolnych. 

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. 

 

 
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 założony bazgrołkowy KALENDARZ, na którym zaznaczane będą 

osiągnięcia dzieci.  

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

koordynatorów na adres: kontakt@bazgrolki.info . 

 

 

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: 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 ZADAŃ. 

 

XVIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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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 (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. 


