
 
Regulamin Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Dotknij, poczuj, zobacz” 

 

§1 

Zasady ogólne 

1. Autorem oraz koordynatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Dotknij, poczuj, zobacz”  
jest pani Katarzyna Nocoń – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Publicznej 
Szkole Podstawowej im.Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie. 

2. Cele Projektu: 

- wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego 

- integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie 

- niwelowanie napięć emocjonalnych 

3. W Projekcie może wziąć udział każda placówka znajdująca się w Polsce oraz dowolna liczba 
grup/klas. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 

Uczestnictwo w projekcie 

1. Uczestnikami Projektu są grupy żłobkowe, przedszkolne oraz uczniowie ze szkół podstawowych, 
których przedstawiciele posiadają konto na portalu społecznościowym  Facebook. 

2. Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się w zamkniętej grupie na portalu społecznościowym 
Facebook („Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz” 
https://www.facebook.com/groups/1131425511052113). 

3. Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który 
pojawi się w grupie projektowej 25.07.2022r. (zapisy będą trwały do 09.09.2022r). Formularz 
zgłoszeniowy może przesłać oddzielnie każdy nauczyciel/opiekun swojej klasy/grupy lub jeden 
zbiorczy dotyczący całej placówki. 

4. Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

6. Aby otrzymać certyfikat oraz e-book „Dotknij, poczuj, zobacz” należy wypełnić 
sprawozdanie, które pojawi się w grupie projektowej 19.05.2023r. Formularz ze sprawozdaniem 



może przesłać oddzielnie każdy nauczyciel/opiekun swojej klasy/grupy lub jeden zbiorczy dotyczący 
całej placówki. 

8. Kontakt do koordynatora pani Katarzyny Nocoń: 

e-mail: k.nocon@pspproszkow.pl lub bezpośrednio przez konto na Facebook 
https://www.facebook.com/katarzyna.nocon.90038/ 

 

 

§3 

Realizacja projektu 

1. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023 

2. Początek Projektu 01.09.2022 r. - Koniec Projektu 31.05.2023 r. 

3. Od 20.05 2023r. do 03.06.2023r. wypełnienie sprawozdania – jest to warunek niezbędny do 
otrzymania certyfikatu. Kolejnym warunkiem jest wykonanie i udokumentowanie, co najmniej 9 
eksperymentów z 20. 

4. Rozesłanie w wersji elektronicznej certyfikatów dla nauczycieli, dzieci oraz placówek do 20 
czerwca 2023 r. po wypełnieniu sprawozdania. 

5. Projekt składa się z 20 propozycji eksperymentów. We wrześniu udostępniony zostanie opis 
czterech eksperymentów, natomiast w  każdym kolejnym miesiącu będą udostępniane po dwa 
eksperymenty do wyboru. Od września do maja każdy we własnym zakresie i w swoim tempie 
wykonuje wybrane zadania. Aby zaliczyć projekt i otrzymać certyfikat oraz e-booka „Dotknij, 
poczuj, zobacz” należy wykonać i udokumentować w grupie projektowej min. 9 eksperymentów 
z listy. 

6. Każdy wykonany eksperyment należy udokumentować i wstawić w dowolnej formie na grupie 
Facebookowej (np. film, zdjęcia, prezentacja). Osoba wstawiająca post nie musi być wykonawcą 
zadania. Wstawiając post należy uwzględnić następujące informacje: 

#miesiąc , #nazwaeksperymentu , nazwa placówki , grupa/klasa , nazwisko nauczyciela   
np. #wrzesień #slime  Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie, klasa 3b, 
Katarzyna Nocoń 

7. Wpisy umieszczane na grupie mają służyć wzajemnej pomocy i inspiracji oraz nauce. 

8. Nieprzekraczalny termin wykonania zadań i przesłania na grupę to 31 maja 2023r. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych uczestników i uzyskanych od 
nich materiałów do publikacji na stronie internetowej http://kreatywnenauczanie.pl/ oraz 
szkolnej pspproszkow.pl 

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 skonstruować według wewnętrznych 
zaleceń placówki. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne 
skonstruowanie. 

5. Treści zawarte w książce elektronicznej „Dotknij, poczuj, zobacz” zostały stworzone 
przez Katarzynę Nocoń. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego 
opracowania osobom trzecim bez zgody autora, a jedynie korzystanie z opracowania 
na użytek własny. 
 

http://kreatywnenauczanie.pl/

