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REGULAMIN PROJEKTU  

 „Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki!” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany jest od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., finansowany 

z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W projekcie może wziąć  udział 35 publicznych 

przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu województwa 

wielkopolskiego, po jednym z każdego powiatu. 

2. Celem głównym Projektu jest promocja dwujęzyczności poprzez wdrożenie wychowania w 

dwujęzyczności w publicznych przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego 

 

§ 2. Słownik pojęć 

Wyjaśnienie słów użytych w niniejszym Regulaminie: 

1. Projekt – Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki 

2. Liderzy Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

3. Kierownik Projektu – Ksenia Herbst-Buchwald.  

4. Zastępca Kierownika – Katarzyna Mielcarz. 

5. Koordynator Przedszkolny (KP) – koordynator projektu w  publicznym przedszkolu lub 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zlokalizowanych na terenie województwa 

wielkopolskiego – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu zgodnie z jego 

harmonogramem, uczestnik wszystkich form doskonalenia proponowanych w Projekcie, 

nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia w zgłoszonej grupie. 

6. Nauczyciel Grupy – drugi nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia w 

zgłoszonej grupie projektowej. 

 

§ 3. Procedury rekrutacji 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona od 6  do 13 czerwca 2022r.  

2. Skład Komisji rekrutacyjnej:  

 Przewodniczący – Czesław Kruczek, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; 

 Członek komisji – Ksenia Herbst-Buchwald, wicedyrektor ODN w Poznaniu; 

 Członek komisji – Ewa Górczak, konsultant ds. języka angielskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

3. O udziale w Projekcie decyduje: 

 terminowość zgłoszeń – data zgłoszenia; zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane 

 kwalifikacje kadry – preferowane będą placówki z kadrą posiadającą kwalifikacje do 

nauczania języka angielskiego w przedszkolu uczącą w grupie projektowej; 

 liczba dzieci objętych wsparciem – preferowane będą grupy powyżej 20 osób; 

 grupa wiekowa – pierwszeństwo mają grupy trzylatków; 
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 dostępność Internetu - połączenie stałym łączem internetowym; 

 gotowość do dzielenia się doświadczeniem poprzez propagowanie dobrych praktyk, 

zajęć otwartych i kontynuacji projektu w kolejnych latach - 4 i 5 latki. 

4. Publiczne przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego reprezentowane przez 

Dyrektora i Koordynatora Przedszkolnego zobowiązane są do zgłoszenia swojej placówki 

do udziału w Projekcie wypełniając i podpisując Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1, 

oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz Klauzulę 

informacyjną – Załącznik nr 2. 

5. Oba załączniki powinny zostać przesłane jako skany w wersji PDF na adres mailowy: 

dwujezyczne.przedszkole@odnpoznan.pl, w terminie do 13 czerwca 2022 r., do godziny 

23.59. 

6. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin oraz pozostałe dokumenty zamieszczone są na stronie 

internetowej Lidera Projektu: https://www.odnpoznan.pl/.  

7. Placówki zostaną poinformowane o wynikach  rekrutacji drogą mailową, w terminie do 22 

czerwca 2022r. 

 
§ 4. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Zakwalifikowane do projektu placówki są zobowiązane do zgromadzenia zgód 

rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka – 

Załącznik nr 3. Oryginały tych dokumentów powinny zostać przesłane pocztą na adres 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w wersji 

papierowej, do 1 października 2022 r.  

2. Załącznik nr 3 zostanie przesłany placówce wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do 

projektu lub będzie możliwy do pobrania ze strony https://www.odnpoznan.pl/. 

 

§ 5. Zakres wsparcia 

Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

1. Merytoryczne:  

a) Jednodniowe szkolenie w ramach projektu „Wielkopolskie Dwujęzyczne 

Przedszkolaki” w dniach 4 - 7 lipca, dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie 

projektowej. 

b) konferencja inaugurująca i promująca Projekt – przybliżenie celów Projektu i jego 

ogólnych założeń, uroczyste przyjęcie do projektu przedstawicieli publicznych 

przedszkoli oraz przedszkoli w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie 

województwa wielkopolskiego objętych wsparciem; 

c) szkolenie wdrażające do wychowania w dwujęzyczności dla dyrektorów i nauczycieli; 

d) konsultacje e-learningowe na platformie, w trakcie których w miarę potrzeb 

nauczyciele otrzymają od trenera wsparcie merytoryczne dotyczące przygotowywanego 

przez siebie spektaklu;  

2. Rzeczowe/materialne: każde publiczne przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej z terenu województwa wielkopolskiego po zakwalifikowaniu się do Projektu 

mailto:dwujezyczne.przedszkole@odnpoznan.pl
https://www.odnpoznan.pl/
https://www.odnpoznan.pl/
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otrzyma zestawy materiałów edukacyjnych, umożliwiających tworzenie najwyższej jakości 

środowiska anglojęzycznego.  

Doposażenie obejmuje: 

 materiały dla wychowawcy w wersji cyfrowej i drukowanej wraz z kompletem pacynek; 

 dostęp do materiałów w wersji cyfrowej dla nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania 

języka angielskiego do codziennej, kontekstowej, interaktywnej edukacji językowej wraz z 

wszelkimi pomocami multimedialnymi, kartami obrazkowymi oraz plakatem w wersji 

cyfrowej; 

 scenariusze interaktywnych codziennych zabaw z dziećmi dla nauczyciela języka 

angielskiego w wersji tradycyjnej – drukowanej. 

 

§ 6. Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Placówkę reprezentują Dyrektor, Koordynator Przedszkolny oraz Nauczyciel Grupy. 

2. W przypadkach losowych uniemożliwiających Koordynatorowi Przedszkolnemu udział 

w Projekcie w momencie jego rozpoczęcia, placówka jest zobowiązana do znalezienia 

zastępstwa. Należy o tym fakcie poinformować Kierownika Projektu. 

3. Koordynator Przedszkolny oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego pracujący w grupie 

projektowej są zobowiązani do udziału we wszystkich, opisanych w harmonogramie 

Projektu formach doskonalenia. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a) udzielania wszelkich wymaganych informacji instytucjom związanym z uczestnictwem 

w Projekcie oraz zaangażowanym w jego realizację i promocję. Tymi instytucjami są: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu. 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla 

niego formach wsparcia; 

c) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności – elektronicznej  

lub papierowej; 

d) odbioru zaświadczeń oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach; 

e) wypełniania formularzy monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 

 

§ 7. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Z powodu ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego 

został zakwalifikowany. W terminie nie krótszym niż czternaście dni przed rozpoczęciem 

wsparcia powinien poinformować o tym Koordynatora Projektu. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania się lub rezygnacji Uczestnika z udziału w 

Projekcie, Lider Projektu wystąpi o zwrot wsparcia materialnego/rzeczowego otrzymanego 

w ramach Projektu. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany z 

budżetu województwa wielkopolskiego.  

3. Koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 
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w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zaniechaniu 

realizacji zajęć. 

 

§ 8. Ewaluacja projektu 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udziału w ewaluacji podsumowującej projekt na 

poszczególnych etapach nauczania, pierwsza ewaluacja ma miejsce przed upływem terminu 

30 czerwca 2023r. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Liderzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Projektu. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie Uczestnictwa w Projekcie są 

rozstrzygane przez Lidera Projektu. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.odnpoznan.pl/. 

 

ZAŁĄCZNIKI  

1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy. 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz 

klauzula informacyjna. 

3) Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

dziecka. Zgoda zostanie przesłana placówkom po zakwalifikowaniu się do Projektu. 

 

https://www.odnpoznan.pl/

