REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie #20minutdlaMATEMATYKI
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Projektu stosuje się do dzieci, nauczycieli i przedszkoli biorących udział w
projekcie #20minutdlaMATEMATYKI
2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których realizuje Projekt, o
którym mowa w ust. 1.
3. Kierownikiem i autorem projektu jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska (www.jastrzebskakrajewska.pl)
4. Partnerami projektu są:
• Bliżej Przedszkola - Partner Medialny
• Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - Partner
Merytoryczny i Strategiczny
• Przedszkole Szesnastka im. I. Kwintowej w Olsztynie - Partner Organizacyjny
5. Uczestnicy Projektu wypełniają Formularz zgłoszeniowy na www.jastrzebska-krajewska.pl/
#20minutdlaMATEMATYKI i zapisują się do zamkniętej grupy #20minutdlaMATEMATYKIprojekt na Facebooku (dostępna pod fanpage @Pani Zuzia)
6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w ramach Projektu
#20minutdlaMATEMATYKI, oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
7. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z
treścią niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.
8. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi zgłoszenia, który
opisany został w § 3 niniejszego regulaminu
9. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika projektu.
§2
Informacje o projekcie
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Projekt realizowany jest od października 2019 do 30 września 2020r.
3. Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej
zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do
projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

4. Cele szczegółowe projektu:
• Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji
matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej
• Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy przedszkola z
rodzicami
• Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w
Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej
• Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i
dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
• Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i
wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności
matematycznych.
• Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach
uczenia matematyki
5. W projekcie mogą brać udział placówki/nauczyciele, którzy oprócz prowadzenia codziennej
edukacji matematycznej z wykorzystaniem codziennych sytuacji życiowych, będą włączać do tej
inicjatywy rodziców.
§3
Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie
1. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w projekcie? Kilka prostych zasad:
- Aby wziąć udział w projekcie wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.jastrzebska-krajewska.pl/
# 2 0 m i n u t d l a M AT E M AT Y K I i d o ł ą c z d o z a m k n i ę t e j g r u p y p r o j e k t o w e j
#20minutdlaMATEMATYKI-projekt na Facebooku @Pani Zuzia, zapoznać się z umieszczonymi
tam dokumentami (regulamin, harmonogram działań) – i zacząć działać.

- Zapoznaj się z dokumentami grupy (regulamin, harmonogram działań).
- Publikuj na grupie relacje z przeprowadzonych działań (tekstowe, fotograficzne lub filmowe).
- Dla uczestników projektu zostały przewidziane certyfikaty. Będą one do pobrania na stronie:
www.blizejprzedszkola.pl/20minutdlamatematyki.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaakceptowanie regulaminu, a także wypełnianie zadań
wynikających z harmonogramu Projektu.

3. Nauczyciele biorący udział w Projekcie zobowiązani są do przestrzegania zasad koncepcji
Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
4. W ramach projektu nauczyciele zobowiązują się do systematycznej i codziennej edukacji
matematycznej w przedszkolu (poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, ale także przy okazji:
spacerów, posiłków, ubierania, sprzątania sali).
5. Nauczyciele biorący udział w Projekcie mają za zadanie włączyć rodziców do
#20minutdlaMATEMATYKI rodziców poprzez inspirowanie ich do wykorzystywania codziennych
sytuacji życiowych związanych z matematyką.
6. W ramach udziału w projekcie na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt na
Facebooku (dostępna pod fanpage @Pani Zuzia) odbywać się bedą livy dotyczące merytorycznych
treści związanych z edukacją matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Nauczyciele biorący udział w projekcie zobowiązani są do przeprowadzenia 2 razy w ciągu roku
szkolnego warsztatów dla rodziców opierając się na koncepcji Dziecięcej Matematyki® autorstwa
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
9. Przeprowadzenie warsztatów należy udokumentować poprzez fotografie bądź nagrania wideo i
wstawić na zamkniętą grupę #20minutdlaMATEMATYKI-projekt na Facebooku (dostępna pod
fanpage @Pani Zuzia).
10. Kierownik projektu zobowiązuje się do wstawienia na zamkniętą grupę
#20minutdlaMATEMATYKI-projekt na Facebooku (dostępna pod fanpage @Pani Zuzia)
przykładowych scenariuszy na warsztaty z rodzicami z podziałem na kategorie wiekowe.
11. Po zakończeniu Projektu, Uczestnicy (Nauczyciele/Placówki) zobowiązani są do wypełnienia
kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych i przesłania ich do Kierownika Projektu.

§4
Harmonogram Projektu
Kiedy

Działanie

Sposób realizacji

Kto odpowiada

październik 2019

Zapoznanie z
założeniami
projektu

www.jastrzebskakrajewska.pl,
instagram: @pani__zuzia
Facebook @Pani Zuzia
Miesięcznik Bliżej
Przedszkola
Konferencja organizowana
przez Bliżej Przedszkola:
Dziecięca matematyka ® –
p r a k t y c z n e ro z w i ą z a n i a
metodyczne i organizacyjne
stosowane w pracy ze
starszymi i młodszymi
przedszkolakami oraz
sposoby rozwijania zadatków
uzdolnień matematycznych
dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i
wolniej rozwijających się.

Zuzanna JastrzębskaKrajewska - autor
projektu
Bliżej Przedszkola
Fundacja Wspomagania
Rozwoju Dzieci Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej

październik
2019 - styczeń
2020

Zgłoszenie
udziału przez
placówki/
nauczycieli/
rodziców

Dołączenie do zamkniętej
grupy na facebooku @Pani
Zuzia
#20minutdlamatematyki projekt

Placówki/ dyrektor /
nauczyciele

październik 2019
- luty 2020

Zapoznanie z
koncepcją

Publikacje E. Gruszczyk –
Kolczyńskiej, live’y raz w
miesiącu dostępne na
zamkniętej grupie,
konferencja organizowana
przez Akademię Edukacji

Zuzanna Jastrzębska Krajewska
Bliżej Przedszkola

Kiedy

Działanie

październik
2019 - styczeń
2020

Ustalenie
poziomu
wiadomości i
umiejętności
matematycznych
dzieci

październik
2019 - czerwiec
2020

Systematyczna
realizacja edukacji
matematycznej
zgodnej z
założeniami
Dziecięcej
Matematyki w
sytuacjach
edukacyjnych i
codziennych

październik 2019
- czerwiec 2020

Organizacja
warsztatów
matematycznych
(przynajmniej 2
raz w ciągu roku
szkolnego), w
których rodzice
mogą wziąć
czynny udział

Sposób realizacji

Kto odpowiada

Obserwacje oraz diagnoza
kompetencji
matematycznych, aby ustalić,
od jakiego momentu
rozpocząć systematyczną
edukację matematyczną
dzieci z danej grupy.

Nauczyciele w swoich
grupach

Realizowanie treści zgodnie z Nauczyciele, rodzice
aktualnym wiekiem i
(dzięki włączaniu przez
uzyskanymi wynikami
nauczycieli)
diagnozy kompetencji
matematycznych dzieci.

Zorganizowanie
matematycznych warsztatów
z dowolnie wybranego
obszaru zgodnie z
założeniami Dziecięcej
Matematyki®

Przedszkole Szesnastka
im. I. Kwintowej w
Olsztynie

Nauczyciele grup/
Przykładowe scenariusze dyrektor
realizowanych dotąd
warsztatów w Przedszkolu
Szesnastka im. I. Kwintowej
w Olsztynie.
Udokumentowanie w postaci
zdjęć lub nagrań wstawianych
na zamkniętą grupę
#20minutdlaMATEMATYKIprojekt

Kiedy
12 marca 2020

Działanie

Sposób realizacji

Kto odpowiada

Dzień Matematyki Świętowanie Dnia
Nauczyciele, dyrektor
Matematyki na wesoło sposób realizacji zależny od
nauczyciela i jego
kreatywności.
Udokumentowanie w postaci
zdjęć lub nagrań wstawianych
na zamkniętą grupę
#20minutdlaMATEMATYKIprojekt

Live z Przedszkola
Szesnastka im. Kwintowej w
Olsztynie
do 15 lipca 2020

Sprawozdanie z
udziału w
projekcie w ciągu
roku szkolnego
2019/2020

Listopad 2019 wrzesień 2020

Zainteresowanie Zapoznanie zaproszenie
mediów
wywiady w mediach live’y
społecznościowyc
h projektem oraz
przedstawicieli
MEN-u

Przedszkole Szesnastka
im. I. Kwintowej w
Olsztynie

Sprawozdanie w postaci
Nauczyciele/przedszkola
maksymalnie 30 zdjęć z zajęć szkoły
matematycznych lub podczas
sytuacji życiowych
związanych z matematyką
wstawionych w grupie
zamkniętej
#20minutdlaMATEMATYKIprojekt
Zuzanna Jastrzębska Krajewska
Bliżej Przedszkola

Kiedy
Do końca grudnia
2020

Działanie
Wysłanie
Certyfikatów do
Placówek i
Nauczycieli
biorących udział
w Projekcie

Sposób realizacji

Kto odpowiada

Certyfikaty otrzymają
nauczyciele, którzy spełnia
warunki udziału w projekcie
określone w regulaminie § 8
Wa r u n k i o t r z y m a n i a
certyfikatu

Zuzanna JastrzębskaKrajewska
Bliżej Przedszkola
Fundacja Wspomagania
Rozwoju Dzieci Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej

Budżet
• uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne 1
• ewentualnie konferencje są płatne

§5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik (Nauczyciel/Placówka) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie
jego trwania.
2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie, powinien zgłosić to mailowo Kierownikowi
Projektu.
3. Jeśli Uczestnik nie będzie realizował zadań związanych z harmonogramem Projektu, przestaje
uczestniczyć w projekcie i może zostać usunięty z zamkniętej grupy
#20minutdlaMATEMATYKI-projekt na Facebooku (dostępna pod fanpage @Pani Zuzia).

§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w
celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu #20minutdlaMATEMATYKI.
2. Administratorem danych uczestników projektu jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. W
przypadku założenia konta na www.blizejprzedszkola.pl, administratorem danych
osobowych jest CEBP 24.12 Sp. z.o.o., wydawca miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
1 Dziecięca Matematyka® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej podlega prawom autorskim, a także prawom ochronnym Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (art. 70 w związku art. 100 P.w.p). Oznacza to, że komercyjne szkolenia dla nauczycieli i
rodziców z zakresu Dziecięcej Matematyki® mogą być prowadzone jedynie przez wyznaczone przez autora osoby lub firmy
szkoleniowe, a nazwa nie może być wykorzystywana w celach zarobkowych. W celu zdobycia informacji dotyczących szkoleń z
Dziecięcej Matematyki® należy kontaktować się z Panią Ewą Zielińską lub odwiedzić stronę: www.gruszczyk-kolczynska.pl

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z.o.o.
dostępne są na stronie wydawcy.
3. Projektodawca 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.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
8. 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 (wzory do pobrania).
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie #20minutdlaMATEMATYKI wchodzi w
życie z dniem zgłoszenia do projektu.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie
#20minutdlaMATEMATYKI w sytuacjach losowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik
Projektu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
§8
Warunki otrzymania certyfikatu
W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość otrzymania trzech certyfikatów2 za wykonanie
wymienionych niżej działań:
1. Przeprowadzenie warsztatów z udziałem rodziców.
2. Zorganizowanie zajęć z okazji Dnia Matematyki.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu.

2

Certyfikaty będą dostępne na stronie blizejprzedszkola na początku grudnia 2019 r.

Jak pobrać certyfikat? Instrukcja dla uczestników projektu
1. Przeprowadź działanie. Podziel się relacją na grupie projektowej.
2. Wejdź na stronę www.blizejprzedszkola.pl/20minutdlamatematyki. Zaloguj się na swoje
konto. Jeśli nie posiadasz konta, możesz założyć je tutaj: www.blizejprzedszkola.pl/
nowe_konto (założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne).
3. Uzupełnij licznik w zakładce „Pobierz certyfikat” (podaj nazwę placówki, liczbę
uczestników projektu oraz wklej link do Twojej relacji umieszczonej na grupie projektowej).
4. I gotowe! Po uzupełnieniu licznika, uzyskasz dostęp do certyfikatu (w wersji elektronicznej,
do pobrania i wydrukowania).
Partnerem medialnym i technicznym projektu jest wydawca miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA,
CEBP 24.12 Sp. z.o.o., który udostępnia uczestnikom projektu możliwość pobrania certyfikatów
potwierdzających udział w projekcie. Certyfikaty dostępne są na stronie: www.blizejprzedszkola.pl/
20minutdlamatematyki. Aby pobrać certyfikat, należy być zalogowanym użytkownikiem strony
www.blizejprzedszkola.pl. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne – można je założyć pod
linkiem: www.blizejprzedszkola.pl/nowe_konto. W przypadku założenia konta na
www.blizejprzedszkola.pl, uczestnika obowiązuje regulamin korzystania ze strony
www.blizejprzedszkola.pl, dostępny przy zakładaniu konta.

