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Honorowy Patronat 

Prezydenta Miasta Zamość 

 
Projekt wspiera 

Wydawnictwo edukacyjne 

Nowa Era 

 

 
 

Patronat prasowy  

nad projektem 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Miasto w oczach dziecka” 

Okres przedszkolny to odpowiedni czas na rozwijanie świadomości,  

kim jestem i skąd pochodzę. 

 

1. Cele ogólne: 

 Ukazanie walorów polskich miast, rozwijanie zainteresowania swoją „ Małą Ojczyzną” 

 Wzmacnianie poczucia przynależności do swojej „Małej ojczyzny” 

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych – rozwijanie 

kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli  

          2. Cele szczegółowe 

 Poznanie historii swojego miasta, zabytków i symboli 

 Poznanie miejsc pamięci związanych z historią miasta  

 Poznanie ludzi kultury, nauki i sportu związanych z miastem 

 Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych związanych z miastem 

 Integracja placówek edukacyjnych 

       Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz 

kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

           3. Organizator projektu 

Organizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu, ul Peowiaków 18a 

           4. Termin realizacji 

Projekt będzie realizowany w terminie:  01.09.2021r. - 31.05.2022r. 

           5. Zasady uczestnictwa 

 Projekt przeznaczony jest dla zainteresowanych przedszkoli. 

 Zadania projektowe mają formę propozycji, do wyboru. Zadania można wykonać  

w grupie przedszkolnej, w kilku grupach, z całą placówką. 
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 Projekt jest programem elastycznym i otwartym. Uczestnicy mogą go wzbogacać  

o własne pomysły i rozwiązania. 

 Zrealizowane zadania będą opublikowane przez uczestników na grupie 

projektowej w dowolnej formie: opis, zdjęcia, prezentacja, wiersz,  itp. 

 Szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych modułach. 

Publikowanie zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek dzieci jest 

jednoznaczny z posiadaniem pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 Zgodę tę należy skonstruować wg wewnętrznych  zaleceń placówki (w porozumieniu  

z inspektorem RODO).   

 Nauczyciele, którzy decydują się na udział w projekcie akceptują Regulamin  

i zasady przetwarzania danych przez Facebook. 

  Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w projekcie zobowiązani są 

do uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w projekcie i przechowywania 

oświadczeń w dokumentacji projektu. 

 Aby uzyskać certyfikat uczestnictwa należy zrealizować przynajmniej 3 moduły. 

 Certyfikaty  dla placówki będą wysyłane do uczestników w formie elektronicznej. 

 Koordynator projektu jest zobligowany do wypełnienia krótkiego Formularza 

Ewaluacyjnego dostępnego na grupie po realizacji do końca maja 2022 r. Natomiast 

certyfikaty po realizacji modułów będą wysyłane w formie elektronicznej na stronę 

placówki dla  nauczycieli biorących udział w realizacji Projektu. 

 Każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko jeden formularz 

zgłoszeniowy i ewaluacyjny. 

 Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

6. Sposoby realizacji projektu  

Projekt będzie w całości realizowany i koordynowany za pomocą mediów 

społecznościowych. Na Facebook utworzona zostanie grupa „Miasto w oczach dziecka”. 

Dołączenie do grupy jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Członkowie tej grupy będą 

mogli wymieniać się doświadczeniami, informacjami, własnymi przemyśleniami, relacjami, 

zdjęciami z przebiegu projektu. 

 

          7. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO 

informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 4  

w Zamościu  ul. Peowiaków 18a, 22-400 Zamość,  z którym możesz kontaktować się przez 

adres email: pm4zamosc@o2.pl lub telefonicznie (84) 638 49 74 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Projektu na podstawie: 

- art.6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przystąpienie do grupy projektowej jest formą 

zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie, 
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- art.6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ dokonanie zgłoszenia i przystąpienie do grupy  

z prywatnego konta użytkownika traktowane jest jako wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 

- art.6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora. Celem takim jest prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale status członka grupy projektowej (zgłoszenie 

placówki) jest konieczny do uczestnictwa w projekcie. 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi 

celami ich przetwarzania. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania projektu, do czasu rezygnacji z uczestnictwa w jego 

realizacji tj. w przypadku opuszczenia grupy. 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu w zakresie określonym 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa następujące uprawnienia: 

 Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie  

art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie  

art. 16 RODO, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO.  

Odbiorcami Pani/Pana danych będą członkowie grupy zamkniętej na Facebook „Miasto  

w oczach dziecka” - ogólnopolski projekt edukacyjny. Do danych mogą mieć ponadto dostęp 

podmioty uprawnione do tego na mocy w ramach przetwarzania danych, 

 o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

 i Pani/Pana dane nie będą profilowane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych 

można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

 

8. Moduły do realizacji projektu 
 

I. STROJE I POTAWY REGIONALNE 

Cele: 

– Przybliżenie kultury ludowej danego regionu Polski. 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności 

uczenia się, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

Opis: 

Proponowane działania: 
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 Spotkanie z przewodnikiem – opowieści o potrawach i strojach regionalnych. 

Zorganizowanie wystawy w placówce „Stroje regionalne”. 

 Spotkanie z folklorem – zorganizowanie spotkania i prezentacja twórczości ludowej 

(przyśpiewki, muzyka regionalna). 

 Potrawy regionalne – zorganizowanie warsztatów kulinarnych, spotkanie  

z przedstawicielem Koła Gospodyń, degustacja potraw. 

Efekt finalny: 

Zdjęcia lub film przesłane na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka” potwierdzające  

realizację co najmniej dwóch proponowanych powyżej aktywności. 

Termin realizacji zadania: 01.09.2021r.-31.12.2021r. 

 

II. SPOTKANIE Z HISTORIĄ SWOJEGO MIASTA 

Cele: 

– Poznanie historii, zabytków, tradycji swojego miasta. 

– Rozbudzanie zainteresowania dzieci miastem, w którym mieszkają. 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje obywatelskie 

Opis: 

Proponowane działania: 

 Zorganizowanie kącika o tematyce regionalnej „Moje miasto, jakie piękne”. 

 „Szukamy śladów historii swojego miasta w książkach” – nawiązanie współpracy  

z bibliotekami, poszukiwanie informacji w Internecie. 

 Wyjście do muzeum – oglądanie wystawy związanej w własnym miastem. 

 Fotobudka – zdjęcia z miastem w tle. 

 „Herb mojego miasta” – poznanie legendy, tworzenie pracy plastycznej. 

 Wycieczka w ciekawe miejsce własnego miasta. 

Efekt finalny: 

Kącik o tematyce regionalnej, album/ film  o historii miasta, zdjęcia z fotobudki, prace „Herb 

mojego miasta” itd. Zdjęcia z prowadzonych działań, prac plastycznych, technicznych, filmy 

itp.  przesłane na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka” potwierdzające realizację  

co najmniej trzech zaproponowanych powyżej aktywności. 

Termin realizacji zadania: 01.09.2021r.-30.04.2022r. 

III. MOJE MIASTO W POEZJI I PIOSENCE – wysłuchanie literatury dziecięcej, 

utworów muzycznych związanych z własnym miastem, tworzenie własnych utworów  

Cel: prezentacja autorskich prac literackich i wokalnych związanych z własnym miastem 
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– rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci, 

– rozbudzenie w dzieciach zainteresowania własną miejscowością, utożsamianie się  

z najbliższym środowiskiem, 

– kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego miasta, 

– pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego, 

– budzenie/ wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci, 

– stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,  

integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych, 

Wiodące kompetencje kluczowe:  świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje 

obywatelskie 

Opis:  Zgromadzenie literatury i pomocy służących realizacji modułu. Wspólne wyszukiwanie 

pozycji książkowych, utworów muzycznych związanych z miastem. Tworzenie utworów 

przez dzieci i rodziców, napisanie wiersza (rymowanki) lub zaśpiewanie piosenki związanych 

tematycznie ze swoim miastem. Wiersz jak i piosenka może zawierać elementy: znanych 

postaci, historię miasta, ale również; jak widzę swoje miasto, co mnie otacza, co lubię, jak 

spędzam w mieście wolny czas i jakie są moje marzenia z nim związane. 

Efekt finalny:  Przesłanie w wersji cyfrowej własnego utworu na grupie projektową „Miasto 

w oczach dziecka”. 

Termin realizacji: 01.10.2021r.-31.12.2021r. 

IV. ZNANI LUDZIE ZWIĄZANI Z MOIM MIASTEM  

Cele: 

– Rozbudzanie zainteresowania pięknem miasta. 

– Odkrywanie ciekawych miejsc i wybitnych ludzi tworzących kulturę, sztukę i historię 

miasta. 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

Opis: 

Proponowane działania: 

 Spotkanie z ciekawymi, ważnymi ludźmi związanymi z miastem. 

 Ulice sławnych ludzi w moim mieście – poszukiwanie ulic z nazwami sławnych ludzi 

(dokumentowane w formie zdjęć), przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych ludzi – 

wspólne poszukiwanie informacji, wykonanie albumów/ gazetek/ plakatów/ filmów itp. 

tematycznych. 

Efekt finalny: 



6 
 

Album/ gazetka/ plakat/ film zawierające informacje związane z tematem modułu. Zdjęcia 

poszczególnych stron albumu, gazetki, plakatów lub film przesłane na adres grupy 

projektowej „Miasto w oczach dziecka”. 

Termin realizacji zadania: 01.02.2022r.-31.05.2022r. 

V. ALBUM MOJEGO MIASTA 

Cele: 

– Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna swojego miasta. Kształtowanie postawy 

patriotycznej. 

– Rozbudzanie zainteresowania dzieci miastem, w którym mieszkają – ukazywanie 

różnorodności i piękna tego miasta. 

– Poszerzanie wiedzy dzieci na temat swojego miasta i miast dzieci z innych polskich 

przedszkoli. 

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje obywatelskie 

Opis: 

Nauczyciel zachęca i umożliwia dzieciom poznanie miasta, w którym mieszkają. Wspólnie  

z dziećmi tworzy album zawierający zdjęcia, pocztówki, rysunki dzieci wraz z opisami lub 

film (do 15min.) z udziałem dzieci o własnym mieście (może być o ulubionych przez dzieci 

miejscach w mieście). 

Efekt finalny: 

Album przesłany na adres Przedszkola Miejskiego nr 4 w Zamościu/ zdjęcia poszczególnych 

stron albumu lub film na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka”. 

Termin realizacji zadania: 01.03.2022r.-31.05.2022r. 

 

Link do zgłoszenia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt29piSWae6iD2qJk1X4FqNoEcY7W3NcxMjj7J7AEj

YE-YGg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt29piSWae6iD2qJk1X4FqNoEcY7W3NcxMjj7J7AEjYE-YGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt29piSWae6iD2qJk1X4FqNoEcY7W3NcxMjj7J7AEjYE-YGg/viewform?usp=sf_link
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Formularz zgłoszenia do projektu „Miasto w oczach dziecka” 

 

NAZWA PLACÓWKI  OŚWIATOWEJ 

…………………………………………………………...……………………………… 

ULICA………………………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ……………………….………………KOD………………………… 

WOJEWÓDZTWO…………………………………………………………….………. 

NAUCZYCIEL/ KOORDYNATOR……………………………….………………… 

E-MAIL NAUCZYCIELA/ KOORDYNATORA…………….…….………………….. 

ILOŚĆ GRUP UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE……………………………….. 

DYREKTOR PLACÓWKI……………………………………...…………………..... 

 

DATA: …………………… 

 

 

  Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Miasto w oczach dziecka”, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. 

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole 

Miejskie nr 4 w Zamościu (22-400), ul. Peowiaków 18a, moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Projektu Edukacyjnego „Miasto w oczach 

dziecka”. Jestem świadomy(ma), że przysługuje mi prawo do kontroli, dostępu do treści, usuwania 

oraz poprawiania moich danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 
Honorowy Patronat 

Prezydenta Miasta Zamość 

 
Projekt wspiera 

Wydawnictwo edukacyjne 

Nowa Era 

 

 
 

Patronat prasowy  

nad projektem 
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Formularz ewaluacyjny z realizacji projektu  

„ Miasto w oczach dziecka” 

1.  Czy dostrzega Pani/ Pan celowość organizowania projektów o tematyce regionalnej 

 i promowaniu własnego miasta na etapie wychowania przedszkolnego? (zaznacz 

właściwą odpowiedź, mile widziane uzasadnienie odpowiedzi) 

 TAK                 NIE                 NIE MAM ZDANIA  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Czy projekt „Miasto w oczach dziecka” spełnił Pani/ Pana oczekiwania? 

 TAK                 NIE                 NIE MAM ZDANIA  

3. Ile i które moduły zostały zrealizowane w Pani/ Pana placówce w czasie trwania 

projektu? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

  I. Stroje i potrawy regionalne  

  II. Spotkanie z historią swojego miasta 

  III. Moje miasto w poezji i piosence  

  IV. Znani ludzie związani z moim miastem  

  V. Album mojego miasta 

4. Który moduł (moduły)  Pani/ Pana zdaniem spotkał się z największym 

zainteresowaniem dzieci? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

  I. Stroje i potrawy regionalne  

  II. Spotkanie z historią swojego miasta 

  III. Moje miasto w poezji i piosence  

  IV. Znani ludzie związani z moim miastem  

  V. Album mojego miasta 

5. Jakie trudności pojawiły się w trakcie realizacji projektu? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Sugestie i uwagi uczestników projektu (mile widziane) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NAUCZYCIEL/ KOORDYNATOR: ………………………………………….. 

GRUPA WIEKOWA UCZESTNIKÓW: ……………………………………… 

DATA:  ………………………. 


