
Regulamin projektu grantowego „Naszym Nauczycielom” 

 

§1. OPIS PROJEKTU 

Celem projektu „Naszym Nauczycielom” jest wyłonienie najlepszych pomysłów uczniów z publicznych 

szkół/przedszkoli na terenie dzielnicy Wawer, na organizację dnia nauczyciela. Ze szkoły/przedszkola 

może być złożona dowolna ilość zgłoszeń; zostanie wybrane jedno, zgodnie z kryteriami oceny  

i nagrodzone grantem w wysokości 2000 zł. W grupie projektowej powinny być przynajmniej 2 osoby 

oraz jej opiekun – nauczyciel. Realizacja każdego pomysłu nie może przekraczać 2000 zł. Aby wziąć 

udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

 

§2. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 

Warszawa. 

§3. TERMINY 

Termin dostarczenia prac do projektu upływa z dniem 29 września 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 

5 października 2020 r. Realizacja nagrodzonych pomysłów od 14 do 27 października 2020 r.  

 

§4. CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest wyłonienie najlepszego pomysłu uczniów ze szkoły/przedszkola na terenie 

dzielnicy Wawer na organizację dnia nauczyciela. Odbiorcami są wszyscy nauczyciele  

w szkole/przedszkolu, z którego pochodzi wybrany przez Komisję Projektową pomysł.    

 

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie z publicznych szkół/przedszkoli, znajdujących się 

na terenie dzielnicy Wawer, którzy w danej placówce stworzą grupę projektową liczącą przynajmniej 

2 osoby plus opiekun - nauczyciel. Pomysł musi dotyczyć organizacji dnia nauczyciela w placówce;  

a jego odbiorcami będą wszyscy jej nauczyciele. Z każdej placówki może być złożona dowolna ilość 

pomysłów; zostanie wybrany jeden zgodnie z kryteriami oceny. Realizacja nagrodzonego zgłoszenia nie 

może przekraczać 2000 zł. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, 

który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz musi zostać podpisany przez wszystkich 

uczestników grupy projektowej: opiekuna projektu oraz uczniów. 

Każde zgłoszenie należy złożyć pojedynczo w osobnej kopercie i wrzucić do tymczasowego biura 

podawczego stojącego przed wejściem do urzędu, w godz. 8.00-16.00 (pon-pt), do dnia 29 września 

2020 r. z dopiskiem „Naszym Nauczycielom”. Pomysły dostarczone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane przez Komisję Projektową. Uczestnicy projektu biorąc w nim udział wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) dla potrzeb projektu. Regulamin i formularz zgłoszenia można 

pobrać ze strony internetowej urzędu dzielnicy Wawer wawer.warszawa.pl (ogłoszenia). Zgłoszenie się 

do projektu jest równoznaczne ze zgodą na przestrzeganie jego regulaminu.  



§ 6. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Komisja Projektowa, w skład której wejdą pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dokona 

wyboru najlepszego zgłoszenia z danej szkoły/przedszkola. Kryteria oceny prac przez Komisję 

Projektową: 

a) zgodność z regulaminem projektu; 

b) oryginalność, nieszablonowość, innowacyjność pomysłu; 

c) spełnienie wymagań formalnych (w tym koszt realizacji pomysłu do 2000 zł); 

d) zgodność ze statutem szkoły/przedszkola i ogólnie przyjętymi zasadami kultury. 

Rozstrzygnięcia Komisji Projektowej są ostateczne.  

Ogłoszenie wyników zwycięskich pomysłów nastąpi 5 października 2020 r. Wyniki konkursu zostaną 

podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronach internetowych. Realizacja 

nagrodzonych pomysłów od 14 do 27 października 2020 r.; do 30 października w mediach 

społecznościowych zostaną przedstawione wybrane najlepsze pomysły, zrealizowane z grantów 

przyznanych przez Urząd Dzielnicy Wawer. Należy również wysłać zdjęcia/filmy z realizacji 

nagrodzonego pomysłu na adres: aslowinska@um.warszawa.pl. 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale 

Oświaty i Wychowania tel. (22) 443 68 90. 
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