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Regulamin projektu 

„ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury- gmina Marki czyta 

z Małym Misiem” 

 Autorem projektu jest Aneta Konefał. Projekt stanowi własność 

intelektualną autora i podlega ochronie w ramach następujących 

aktów prawnych:  w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej 

i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                              

i prawach pokrewnych(Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) 

 • Ustawa o ochronie baz danych z 27.07.2001 r. 

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1996 r.  

 Projekt ma na celu rozwijanie czytelnictwa, a także współpracę między 

przedszkolami.  

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha oraz 

tygodnika Wieści Podwarszawskie 

Koordynatorzy projektu: 

Agnieszka Nierwińska 

Marlena Kolatorska-Pośnik 

 nr tel. 227811289, e-mail  malymis.pm2.marki@gmail.com 

 

1.Przystępując do projektu uczestnicy zobowiązują się do 

przestrzegania prawa. 

2.Czas trwania projektu: 14.02.2019-18.06.2019 r. 

3.Zgoda rodziców na udział w projekcie: zgodnie z zasadami przyjętymi 

w danym przedszkolu.  

4. Przedszkola zgłaszają swój udział w projekcie, organizowanym przez 

Miejskie Przedszkole nr 2 ul. Duża 1 A w Markach , przesyłając skan 

zgody na przedszkolnego e-maila malymis.pm2.marki@gmail.com 

mailto:malymis.pm2.marki@gmail.com
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5. Na podstawie zgłoszeń zostanie sporządzona: lista placówek 

biorących udział , terminy realizacji oraz  zostanie zorganizowane 

spotkanie koordynatorów projektu z osobami odpowiedzialnymi                  

z poszczególnych placówek 

6. Celem spotkania będzie przedstawienie zainteresowanym idei 

projektu, oraz przesłanie na adres E-mail  dziennika podróży misia.  

7. „Misie z ulicy Dużej” w Markach wyruszają w podróż z Przedszkola 

Miejskiego  nr 2 w Markach, dostarczają je koordynatorzy projektu do 

wybranych placówek 

8. Podróż misia uzależniona jest od kolejności zgłoszeń. 

9. Miś mieszka w odwiedzanym  przedszkolu tyle dni ile jest oddziałów 

a w nim chętnych dzieci do czytania Misiowi 

10. W ramach promocji naszego miasta dzieci poznają historię miasta 

Marki oraz najważniejsze fakty z jego historii 

11. Na zakończenie pobytu misia, osoba odpowiedzialna odwozi misia 

do placówki macierzystej  

12. Na zakończenie „Misiowego projektu”, uczestnicy zostaną 

zaproszeni na „Misiowe czytanie na dywanie” do  Przedszkola 

Miejskiego  nr. 2  ul. Duża 1A w Markach 

Przewidywany termin zakończenia projektu czytelniczego 

Maj/Czerwiec 2019 r., gdzie zostaną rozdane upominki, dyplomy oraz 

podziękowania. 
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 Etapy przygotowania misia do podróży: 

-  wyposażenie misia w dziennik podróży  

- dostarczenie misia do wybranej placówki  

-powitanie Misia – gościa z przedszkola: - zapoznanie                                                  

z Misiem: jego imieniem, przedszkolem z którego przywędrował 

wspólne oglądanie dziennika podróży  

- „czytanie” Misiowi książeczki wybranej przez dzieci (innej niż została 

poprzednio przeczytana Misiowi – informację uzyskać można                       

z „Dziennika podróży)  

- uzupełnianie dziennika podróży - wykonanie zdjęcia grupy z Misiem    

( jeżeli nie posiadacie Państwo zgody na publikacje wizerunków dzieci 

– prosimy wykonać zdjęcie Misia na tle uzupełnionego dzienniczka) 

 - Miś gości w przedszkolu tyle dni, ile oddziałów jest w odwiedzanym 

przedszkolu a w nim chętnych dzieci 

- Miś u dziecka w domu  przebywa 1 dobę a dzieci uczestniczące                       

w czytaniu na pamiątkę misiowi, odbijają paluszki maczane w farbie 

-osoba odpowiedzialna przekazuje Misia z grupy do grupy ,nauczyciele 

odwiedzanych grup czytają Misiowi , sporządzają relacje z pobytu                      

w grupie- wypełniają dzienniczek podróży misia, załączając relację  

-jeżeli wszystkie chętne dzieci już czytały Misiowi, Misia na koszt 

własny przekazujemy do placówki macierzystej. 

 

                                                             Miłej lektury z Misiem :) 

 

 


