
Regulamin Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego „Europa i ja”  

 
§1 

Zasady ogólne 

1. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja” prowadzony jest przez 

Szkołę Podstawową w Bochotnicy (ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz 

Dolny). 

 

2. Koordynatorem projektu w placówce jest Pani Ilona Broniszewska. 

 

3.  Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i 

uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. 

 

4. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, 

rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną 

placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami. 

 

5. Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 

2021/2022. 

 



6. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

§2 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Uczestnikami Projektu są grupy przedszkolne oraz klasy 1-3 ze Szkół 

Podstawowych, których przedstawiciele posiadają konto na portalu 

społecznościowym Facebook i którzy wyrazili chęd udziału przesyłając 

formularz zgłoszeniowy. 

2. Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany na grupie 30 lipca 2021r. 

3. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

4. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

5. Kontakt do koordynatora Pani Ilony Broniszewskiej:  e-mail: 

ilona7792@o2.pl lub bezpośrednio przez konto na Facebook 

https://www.facebook.com/ilona.wyzinska  

 

§3  

Realizacja projektu 

1.  Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 

2. Rejestracja uczestników od 30.07.2021 r. do 10.09.2021 r. 

3. Publikacja listy placówek biorących udział w Projekcie - do 25.09.2021 r. 

4. Początek Projektu 01.10.2021 r. - Koniec Projektu 30.05.2022 r. 

5. Od 1.06 2022r. do 14.06.2022r. wypełnienie sprawozdania – jest to warunek 
niezbędny do otrzymania certyfikatu. Kolejnym warunkiem jest wykonanie i 
udokumentowanie, co najmniej 7 zadao z 8.  

6. Rozesłanie w wersji elektronicznej certyfikatów oraz dyplomów do 15 
czerwca 2022 r. po wypełnieniu sprawozdania.  

7. Projekt składa się z 8 zadao. Od października do maja każdego pierwszego 
dnia miesiąca na grupie Facebookowej będzie przesyłane zadanie dotyczące 
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dowolnie wybranego przez grupę /klasę paostwa znajdującego się w Europie 
(nie wybieramy Polski). Kraj, który wybierzemy wybieramy na cały rok i na 
podstawie informacji o tym kraju będą wykonywane zadania. NIE MOŻNA 
ZMIENID WYBRANEGO KRAJU podanego w sprawozdaniu. 

8. W każdym miesiącu do wykonania będzie 1 zadanie, którego realizację 
będzie trzeba przedstawid na grupie EUROPA I JA wstawiając #Europaija oraz 
#miesiąc, a także nazwę placówki np. opis zadania z października: #Europaija 
#październik Szkoła Podstawowa w Bochotnicy, klasa 1.  

9. Z jednej placówki może brad udział kilka grup lub klas, lecz każda oddzielnie 
zgłasza swojego koordynatora i wybiera kraj. A na koniec każdy oddzielnie 
wypełnia sprawozdanie. Nie powielamy wyboru takich samych paostw, jeżeli z 
danej placówki bierze udział więcej niż jedna grupa lub klasa.  

10. Wpisy umieszczane na grupie mają służyd wzajemnej pomocy i inspiracji 
oraz nauce. 

11. W przypadku braku możliwości wykonania zadania w danym miesiącu 
można przesunąd to w czasie, lecz nieprzekraczalny termin wykonania zadao i 
przesłania na grupę to 30 maja 2022r.  

 

§4 

Postanowienia koocowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych uczestników 

i uzyskanych od nich materiałów do publikacji na stronie szkoły 

https://spbochotnica.szkolnastrona.pl  oraz fanpage 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Bochotnicy-

603548649840752/?ref=bookmarks 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Projekt zakłada brak rywalizacji. 

4. Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie 

odpowiadają nauczyciele z poszczególnych placówek. Publikowanie wszelkich 

materiałów, które zawierają wizerunki osób są jednoznaczne z posiadaniem 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Zgody należy 
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skonstruowad według wewnętrznych zaleceo placówki. Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne skonstruowanie.  

 

 


