
 
 

REGULAMIN II EDYCJI PROJEKTU  

„AKADEMIA TYTANÓW WYSZYŃSKIEGO” 

EDYCJA 2019 / 2020 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Dyrekcji Szkoły, 

wszystkich nauczycieli oraz Rady Rodziców przy Katolickiej Szkole Podstawowej  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

 

2. UCZESTNICY 

Uczestnikiem projektu może być każdy uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łomży z klas 1 -8, który weźmie udział w realizacji zadań, 

prowadzonych w ramach Akademii Tytanów Wyszyńskiego. 

 

3. CEL 

Celem projektu jest zaoferowanie dodatkowych, innowacyjnych form edukacji, pogłębienie  

i rozwijanie możliwości twórczych uczniów, promowanie kodeksu wartości ucznia, 

promowanie systematyczności, pracowitości i zaangażowania uczniów oraz wzmacnianie  

ich talentów. 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Okres realizacji projektu od 10 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

 

5. OFERTA DLA UCZESTNIKÓW 

 W ramach Akademii Tytanów Wyszyńskiego w roku szkolnym 2019/2020 będzie 

funkcjonował jeden medal: Medal Tytanów Wyszyńskiego.   

Aby zdobyć medal, uczniowie będą wykonywać zadania z listy zadań, opublikowanej 

na stronie internetowej szkoły: http://sp.szkolykatolickie.lomza.pl/  

 Po zrealizowaniu każdego zadania uczestnicy przedstawiają nauczycielowi 

przedmiotu dokumentację potwierdzającą realizację zadań. Nauczyciel sprawdza 

zadanie pod względem merytorycznym i potwierdza realizację zadania podpisem  

na Karcie Realizacji Zadań.  

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

zadań w miesiącu. Szczegółowy harmonogram uczeń ustala z Opiekunem 

Medalu/Wychowawcą. Niedotrzymanie tej zasady skutkuje wykreśleniem uczestnika 

z projektu. 

 Uczeń jest zobowiązany do zrealizowania co najmniej 10 z 15 zaproponowanych 

zadań (w tym wszystkich zadań obowiązkowych oraz co najmniej 5 z listy zadań  

do wyboru) 

 W skład Komisji nadzorującej Akademię Tytanów Wyszyńskiego wchodzą: 

Katarzyna Jastrzębska, Agnieszka Bałdyga-Krupińska, Monika Darmetko,  

http://sp.szkolykatolickie.lomza.pl/


Elżbieta Komorowska, Edyta Zielińska, Renata Bajkiewicz, Marina Inshakova, 

Agnieszka Skawińska. 

 Komisja decyduje o przyznaniu medalu na podstawie otrzymanych nominacji  

i rekomendacji Wychowawców. 

 Uczniowie przechowują teczki z wykonanymi zadaniami w domu. Pełna 

dokumentacja dostarczana jest w terminie do 30 kwietnia 2020 r. 

 W trakcie trwania projektu uczniowie zobowiązani są do systematycznego 

realizowania zadań oraz zbierania podpisów Nauczycieli i Wychowawcy/ Opiekuna 

Medalu przy każdym zrealizowanym zadaniu. Decyzję o zaliczeniu zadania 

podejmuje nauczyciel, biorąc pod uwagę rzetelność wykonania zadania, pracowitość 

i zaangażowanie ucznia oraz jego kreatywność. 

 

 

6. LISTA ZADAŃ 

Lista zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły do dnia 20.09.2019 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 zdobywanie doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych. 

Zgoda rodziców powinna być dołączona do dokumentacji uczniowskiej. 

 

8. TERMINARZ 
 

TERMIN ZADANIE 

Do 20 września 2019 Opublikowanie na stronie internetowej szkoły 

regulaminu, druków do pobrania oraz listy zadań 

Do 1 października 2019 Zgłoszenia uczniów do Akademii Tytanów Wyszyńskiego, 

w tym założenie teczki dokumentującej przebieg realizacji 

zadań zawierającej: zgody na udział (odpowiedni druk dla 

rodzica), listy zadań do zrealizowania oraz karty 

dokumentującej zrealizowane zadania. 

Do 15 października 2019 Wychowawcy zgłaszają listę osób ubiegających się  

o medal do p. Katarzyny Jastrzębskiej. 

10 września 2019- 29 maja 

2020 

Uczniowie realizują 1-2 zadania miesięcznie 

Szczegółowy harmonogram zaliczeń uczeń ustala  

z Wychowawcą/Opiekunem Medalu. 

8 stycznia 2020 Weryfikacja listy osób ubiegających się o medal 

30 kwietnia 2020 Wychowawcy klas/Opiekunowie Medalu 

przekazują p. Katarzynie Jastrzębskiej nominacje 

i rekomendacje do Medalu. 

maj 2020 Uroczyste wręczenie Medali. 
 


