
REGULAMIN VI EDYCJI PROJEKTU „AKADEMIA ZARUSKIEGO” 

EDYCJA 2020 / 2021 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Projekt 

realizowany będzie przez uczniów z pomocą  rodziców, nauczycieli przedmiotu  wychowawców klas i 

Opiekunów Odznak. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Dyrekcji Szkoły, wszystkich 

nauczycieli oraz Rady Rodziców przy Szkole 53. 

2. UCZESTNICY 

Uczestnikiem projektu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego,  

z klas 1 -8, który weźmie udział w realizacji zadań, prowadzonych w ramach Akademii Zaruskiego. 

3. CEL 

Celem projektu jest zaoferowanie dodatkowych, innowacyjnych form edukacji, pogłębienie i rozwijanie 

możliwości twórczych uczniów oraz promowanie najlepszych uczniów poprzez ideę 

współzawodnictwa. 

4. TERMIN REALIZACJI 

Okres realizacji projektu od  15 października  2020r.  do 10 maja 2021r. Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość przeprowadzenia kolejnych edycji projektu w przyszłych latach. 

 

5. OFERTA DLA UCZESTNIKÓW 

 W ramach Akademii Zaruskiego w roku szkolnym 2020/2021 w klasach 1-3  będzie można 

ubiegać się o odznakę w kategoriach: Matematyk, Humanista, Sportowiec, Przyrodnik, 

Artysta, Mały Kapitan  

 W klasach 4-8 będzie można ubiegać się o odznakę w kategoriach: Matematyk, Humanista, 

Artysta, Sportowiec, Przyrodnik, Naukowiec, Informatyk/Programista, 

 Ponadto w klasach 4-8  istnieje kategoria  otwarta tzn. każdy uczeń przystępujący do 

projektu może zaproponować własną nazwę odznaki. 

  Aby zdobyć odznakę  uczniowie będą wykonywać zadania z listy zadań opublikowanej na 

stronie internetowej szkoły www.zaruski.edu.pl a w przypadku kategorii OPEN z listy zadań 

ustalonych wraz z Opiekunem Odznaki. 

 Uczeń jest zobowiązany do systematycznej pracy i rozliczania się z wykonania 1-2 zadań 

miesięcznie i nie mniej niż 4 zadania w semestrze. Szczegółowy harmonogram uczeń ustala 

z Opiekunem Odznaki /Wychowawcą. Niedotrzymanie tej zasady skutkuje wykreśleniem 

uczestnika z projektu. 

 Uczeń jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich zadań obowiązkowych oraz co 

najmniej 4 zadań z listy zadań dodatkowych, chyba że opis poszczególnej kategorii w 

dokumencie z zadaniami stanowi inaczej.  

 W skład Komisji nadzorującej Akademię Zaruskiego wchodzą 4 osoby: 

 p. Edyta Barańczyk, p. Monika Stolarska , p. Marta Dziadura oraz p. Dorota Jabłońska. 

 Komisja  decyduje o przyznaniu odpowiednich odznak na podstawie otrzymanych opinii              

i rekomendacji Wychowawców oraz Opiekunów Odznak. 

 Każdy uczeń może starać się o odznakę w dowolnej liczbie kategorii, z zastrzeżeniem, że 

pierwszoklasiści realizują wyłącznie odznakę Mały Kapitan. 

 Uczniowie przechowują teczki z wykonanymi zadaniami w domu. 

 W trakcie trwania projektu uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania 

zadań oraz zbierania podpisów Wychowawcy/ Opiekuna Odznaki przy każdym 

zrealizowanym zadaniu. Decyzję o zaliczeniu zadania podejmuje Wychowawca/Opiekun 

Odznaki, biorąc pod uwagę rzetelność wykonania zadania, pracowitość i zaangażowanie 

ucznia oraz jego kreatywność. 

 Decyzją Wychowawcy/Opiekuna Odznaki zadania są omawiane i prezentowane na forum 

klasy i szkoły. 

http://www.zaruski.edu.pl/


 Opiekunem Odznaki w klasach 4-8 może zostać każdy nauczyciel SP53, który zgodzi się 

objąć ucznia opieką i monitorować jego postępy w realizacji zadań. Opiekunem Odznaki w 

klasach 1-3 jest Wychowawca. 

 

6. LISTA ZADAŃ  

Lista zadań w poszczególnych kategoriach zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły  do 

dnia 7.10.2019 r. i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych 

osobowych uczestników w celu realizacji projektu. Realizacja projektu umożliwi uczniom 

utalentowanym jak również uczniom, którzy nie odnoszą sukcesów szkolnych zdobywanie 

doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych i wzmocni ich poczucie wartości. 

Zgoda rodziców powinna być dołączona do dokumentacji uczniowskiej. 

8. TERMINARZ 

TERMIN ZADANIE 

Do 12  października  

2020r. 

Opublikowanie na stronie internetowej Szkoły  regulaminu, listy zadań oraz 

druków do pobrania. 

 

Do 23 października 

2020r. 
Zgłoszenia uczniów do Akademii Zaruskiego, w tym: 

 Decyzja o wyborze odznaki, znalezienie Opiekuna Odznaki,                   

i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na odpowiednim druku (kl.4-8) 

 Przygotowanie wraz z Opiekunem Odznaki listy  zadań do 

wykonania- kategoria OPEN (kl. 4-8) 

 Decyzja o wyborze odznaki, zgłoszenie się do Wychowawcy                    

i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na odpowiednim druku (kl.1-3) 

 Założenie teczki dokumentującej przebieg realizacji zadań 

zawierającej: zgody na udział, listy zadań oraz karty monitorującej 

realizację zadań - druki na str. internetowej szkoły 

 

Do 31 października 

2020r. 

Wychowawcy klas 1-3 oraz Opiekunowie Odznak kl.4-8   przekazują                

p. Dorocie Jabłońskiej listy osób zgłoszonych do Akademii Zaruskiego wraz z 

informacją o jaką odznakę się ubiegają i kto jest ich Opiekunem Odznaki 

/formularz on-line/ 

 

W okresie od 12 

października 2020r. 

do 30 kwietnia 

2020r. 

Uczniowie realizują 1-2 zadania miesięcznie oraz co najmniej 4 w semestrze. 

Szczegółowy harmonogram zaliczeń uczeń ustala z Wychowawcą/Opiekunem 

Odznaki. 

 Do 31   stycznia 

2021r. 
Weryfikacja przez Wychowawców/Opiekunów Odznak list uczniów 

ubiegających się o odznaki (formularz on-line) 

 

Do 10 maja  2021 r. Wychowawcy kl.1-3 oraz Opiekunowie Odznak  kl. 4-8 przekazują p. Dorocie 

Jabłońskiej nominacje i rekomendacje  do odznak 

Zakończenie roku 

szkolnego 

Uroczyste wręczenie przyznanych  odznak 

  


