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Zgłoszenie do projektu 
 

Zgłoszenia do projektu pt. „English Special Days” należy 

dokonać poprzez dołączenie do grupy projektowej. W II edycji 

projektu nie wysyłamy zgłoszeń w formie elektronicznej.   

 

Opis i cele projektu 
 

 Projekt skierowany jest do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły 

podstawowej.  

 „English Special Days” EDYCJA II to projekt mający na celu 

budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez 

wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy 

zajęć „dni nietypowych”.  

 Projekt przeznaczony jest do realizacji od września 2022r. do 

maja 2023r. 

 Nauczyciele biorący udział w projekcie mają za zadanie 

przeprowadzić minimum 8 zajęć z wykorzystaniem dowolnego 

„dnia nietypowego”.  

 Na koniec projektu należy nadesłać na adres e-mail 

englishspecialdays@gmail.com 8 zdjęć (lub odnośniki w postaci 

linków – mogą być linki do wstawianych zdjęć na naszą 

projektową grupę) z realizacji projektu – najpóźniej do 

10.06.2021r. Zdjęcia powinny mieć zamazane twarze dzieci jeśli 

nauczyciel nie posiada zgody rodziców/prawnych opiekunów 

mailto:englishspecialdays@gmail.com
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dziecka na wykorzystanie wizerunku wychowanka w 

dokumentacji związanej z realizacją projektu. Niniejsze zdjęcia 

posłuży organizatorowi projektu tylko i wyłącznie do przyznania 

certyfikatu potwierdzającego spełnienie minimalnej ilości 

kryteriów określonych w projekcie. Materiał fotograficzny  nie 

zostanie udostępniony prasie ani innym stronom nie związanym 

z projektem. Po zakończeniu wyżej wymienione materiały 

zostaną trwale usunięte.   

 Nauczyciele otrzymują pakiet pomocy i scenariuszy, które 

wspomagają ich pracę. Materiały (darmowe) dostępne do 

pobrania poprzez link. Zaplecze dydaktyczne można poszerzać o 

dowolnie dobrane przez nauczyciela materiały.  

 Dla projektu została stworzona grupa na FB – „English Special 

Days - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny”. Członkowie 

niniejszej grupy będą posiadali możliwość wymiany pomysłów i 

konfrontacji doświadczeń bez upubliczniania danych osobowych 

dzieci uczestniczących w projekcie.  

 Organizator nie pobiera opłat za prowadzenie projektu. 

 Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia projektu jest 

terminowe przesłanie relacji z projektu oraz przeprowadzenie 

minimum 8 zajęć z wykorzystaniem dni nietypowych. Certyfikat 

zostanie przesłany w formie pliku. 

 NIE PISZEMY SPRAWOZDAŃ. Ufam, że każdy sumiennie 

podejdzie do zadania. 
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 Certyfikat w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku 

otrzymają: placówka, nauczyciel. Nauczyciel otrzyma dyplomy 

dla dzieci uczestniczących w projekcie (czy też grupy/klasy) do 

samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania. 

 Projekt może być realizowany jako innowacja. 

 

 

Cele projektu: 

 budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez 

wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy 

zajęć dni nietypowych; 

 poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci; 

 stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej 

dzieciom; 

 pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez 

prezentowanie „dnia nietypowego”; 
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Klauzula informacyjna 
 

1. Co do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych informujemy, że nie przetwarzamy żadnych 

danych osobowych. Nie przyjmujemy zgłoszeń w formie 

pisemnej, gdzie widniałyby dane osobowe uczestników; jedyne 

dane osobowe to te upubliczniane przez uczestnika na 

prywatnym jego profilu FB za które prowadzący projekt nie 

odpowiada. 

 

2. Dane dotyczące wizerunku dziecka, dla którego rodzic wyraził 

zgodę na upublicznianie wizerunku, będą widoczne tylko w 

grupie projektowej. 

 

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców na udział 

dziecka w projekcie są dostępne wyłącznie dla nauczycieli 

realizujących projekt z danymi dziećmi. NIE PRZESYŁAMY 

ich do organizatora projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 

1. Wzór zgody na przystąpienie do projektu (placówka może 

wykorzystać swój wzór) 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Ja, ..................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego 

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

dziecka/podopiecznego ………………………………………………………..…..….., 

imię i nazwisko dziecka 

 

na uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ENGLISH SPECIAL DAYS”. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się ogólnym charakterem projektu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikację jego wizerunku 

w zakresie związanym z udziałem w projekcie. 

 

……………………………………         ……………………………………………………… 

Data       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


