
……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNO-SPOŁECZNYM 

„KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI” 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie 

pt. Każdy inny – wszyscy równi. 

…………………………………………..                                ………………………………………….. 
                          (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku mojego 

dziecka podczas realizacji działań i zadań w ramach projektu pt. Każdy inny – wszyscy równi. 

 

…………………………………………..                                ………………………………………….. 
                          (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka poprzez umieszczanie zdjęć na facebooku w ramach projekt pt. Każdy inny – wszyscy równi. 

 

…………………………………………..                                ………………………………………….. 
                          (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na odwrocie strony  



OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY „KAŻDY INNY – 

WSZYSCY RÓWNI” 

 

Cele projektu: 

1. Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2. Rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

3. Kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4. Likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

5. Przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w życiu. 

Realizacja działań projektowych zaplanowana jest w terminie od 25.09.2022 roku do 

15.05.2023 roku. 

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu około 10 działań w w/w terminie w 

następujących zakresach tematycznych: 

1. Międzynarodowy Dzień Niesłyszących 

2. Dzień osób z Afazją Rozwojową 

3. Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego 

4. Dzień Świadomości Dysleksji 

5. Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

6. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

7. Światowy Dzień Braille'a 

8. Dzień chorych na Padaczkę 

9. Światowy Dzień Zespołu Downa 

10. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

11. Dzień Walki z dyskryminacją osób Niepełnosprawnych 

Działania projektowe realizowane będą podczas lekcji wychowawczych oraz w ramach 

ogólnoszkolnych oddziaływań profilaktycznych w różnorodnych formach. 
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