
 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PROJEKT MATEMATYCZNY  

 

REGULAMIN 

 

Organizatorzy: 

Dorota Dolecka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Przedszkole nr 49 

w   Rybniku 

Judyta Okaj – Przedszkole nr 43 w Rybniku   

 

Projekt „CYFRAKI” powstał zamiast organizowanego od 2018 r. międzyprzedszkolnego 

konkursu matematycznego „CYFRAKI”. O charakterze imprezy zadecydował symbol miasta 

jakim jest Rybek, stąd motywem przewodnim konkursu był wodny świat pełen 

matematycznych łamigłówek.  Głównym celem konkursu było upowszechnianie  

i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród przedszkolaków, dostarczenie dzieciom radości 

z rozwiązywania zadań, pobudzanie i poszerzanie zainteresowań,  wdrożenie dzieci do pracy 

zespołowej, a także budzenie nawyków zdrowego współzawodnictwa. Konkurs skierowany był 

do 6-latków z rybnickich przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 w wyniku 

rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 konkurs musiał zostać odwołany, zaś w roku 

szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia wynikające w dalszym ciągu z epidemii wirusa 

konkurs został przeobrażony w projekt.  

„Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swego  miejsca w społeczności” – te słowa Marii 

Grzegorzewskiej przyświecają współpracy między Przedszkolem  nr 43 w Rybniku  

a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Przedszkolem nr 49 w Rybniku. 

Współpraca, której celem jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby 

mogły włączyć się w inną grupę pełnosprawnych rówieśników na zasadzie równości praw  

i obowiązków, spowodowała, iż projekt skierowany jest do wszystkich przedszkoli.  

Projekt zakłada realizację 8 zadań matematycznych skierowanych dla dzieci 6-letnich  

z rybnickich przedszkoli, które będą publikowane na specjalnie stworzonej grupie na 

Facebooku, od drugiego wtorku marca ( 09.03., 16.03., 23.03., 30.03.), natomiast  06.04.2021r. 

to ostateczny termin przesyłania fotorelacji, które prosimy umieszczać w utworzonej grupie na 

Facebooku. Projekt kończy się konkursem polegającym na nagraniu krótkiego 

filmu/przedstawienia obrazującego zadanie matematyczne (maks. 3 minuty).  

Celami projektu są: 

- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, a także wspieranie uzdolnień 

dzieci,  



- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,  

- wdrażanie do pracy zespołowej,  

- dostarczenie dzieciom radości z rozwiązywania zadań,  

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek i łamigłówek matematycznych,  

- pobudzanie potencjału intelektualnego przedszkolaka.  

 

Zasady uczestnictwa 

1. Każda placówka może zgłosić swój udział w projekcie poprzez dołączenie do grupy 

„CYFRAKI – projekt” dostępnej na stronie: www.facebook.com/groups/234708708298733/ 

 Możliwość dołączenia do grupy rozpocznie się od 03.03.2021r.  

2. Każda placówka może zgłosić tylko jedną grupę 6-latków do zabawy z CYFRAKAMI. 

Opiekun grupy, która będzie brała udział w projekcie będzie kontaktować się z organizatorami, 

umieszczać fotorelacje z realizacji zadań w grupie na Facebooku, a na koniec w ramach 

konkursu prześle nagranie oraz krótkie sprawozdanie z realizacji projektu. 

Sprawozdanie prosimy napisać zgodnie z arkuszem znajdującym się poniżej (załącznik nr 2).  

Film konkursowy wraz z krótkim sprawozdaniem z realizacji projektu prosimy przesyłać na  

e-maila: projekt-cyfraki@wp.pl  do 06.04.2021r. (w tytule e-maila prosimy wpisać nazwę 

przedszkola, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz e-mail kontaktowy).  

Zdjęcia z realizacji zadań można publikować systematycznie po każdym wykonanym zadaniu 

bądź zbiorczo na koniec projektu (nie później niż do 06.04.2021r.) Na początku każdej 

fotorelacji prosimy wpisać dane placówki np. Przedszkole nr … w Rybniku oraz imię  

i nazwisko opiekuna grupy, dzięki temu będzie można łatwiej znaleźć placówkę i jej działania.  

3. Opiekun grupy biorącej udział w projekcie zobligowany jest do uzyskania zgody rodziców 

na udział w projekcie i wykorzystanie wizerunku dziecka w celach realizacji projektu  

i kolejnych edycjach konkursu CYFRAKI (placówki same opracowują takie zgody). 

Oświadczenia te placówka przechowuje w swojej dokumentacji. Informujemy, że zgoda może 

być przygotowana w formie zbiorczej (w tabeli) dla całej grupy. Opiekun grupy musi także 

wysłać do organizatora skan zaświadczenia dotyczącego uzyskania zgód związanych  

z udziałem dzieci w projekcie (załącznik nr 1). Oświadczenie prosimy przesłać na e-maila: 

projekt-cyfraki@wp.pl   

 

Zadania 

Zadania do realizacji będą publikowane na Cyfrakowej stronie na Facebooku w każdy wtorek 

marca (dwa zadania w każdy wtorek), według dat: 

- 09.03.2021r.,  

- 16.03. 2021r., 



- 23.03.2021r.,  

- 30.03.2021r.  

Projekt kończy się konkursem polegającym na nagraniu krótkiego filmu/przedstawienia 

obrazującego zadanie matematyczne (maks. 3 minuty).  

W konkursie zostanie wyłonione I, II i III miejsce.  

Wszyscy nauczyciele oraz dzieci otrzymają podziękowania za udział w projekcie w formie 

pliku pdf do samodzielnego wydrukowania, wysłane po otrzymaniu filmu z nagraniem, na 

podane przez Państwa e-maile.  

 

W razie pytań prosimy kontaktować się z organizatorami projektu po adresem e-mail:  

projekt-cyfraki@wp.pl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE  

                                                                                                                      Data:………………………. 

 

Opiekun grupy ( imię i nazwisko, e- mail)                                                               

 ………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………….  

Dane placówki (adres, e- mail) 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Zaświadczam, że nasze przedszkole uzyskało zgody związane z udziałem dzieci w projekcie 

„CYFRAKI” oraz wykorzystaniem ich wizerunku do celów związanych z realizacją projektu od 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Oświadczenia te, placówka (opiekun grupy) przechowuje  

w swojej dokumentacji.  

 

……………………                          ……….…………….                                     …………………… 
Podpis opiekuna grupy                                  Podpis Dyrektora placówki                                               Pieczątka placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 SPRAWOZDANIE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa przedszkola / adres:  

Imię i nazwisko opiekuna grupy:  

 

2. Krótki opis realizacji zadań 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 


