
Zarządzenie Nr 32/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 11 maja 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Na podstawie: 

- art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

 i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 

- § 37 ust. 2 pkt 2 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 

Klauzula informacyjna rekrutacja Koło edukacyjne „Mały Żaczek” stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2022  

Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11.05.2022 r. 

 

REGULAMIN KOŁA EDUKACYJNEGO 

„MAŁY ŻACZEK” 

PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO  

W CIECHANOWIE 

 

I 

Postanowienia ogólne 

1. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie organizuje 

projekt edukacyjny w formie warsztatów dedykowanych dla dzieci pod nazwą Koło 

edukacyjne „Mały Żaczek”. 

2. Nadzór nad realizacją Koła sprawuje prorektor Uczelni. 

3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach akademickich Uczelni, na co dzień 

wykorzystywanych przez studentów. 

4. Projekt Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” realizowany jest w ramach działalności  

Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk 

Społecznych.  

 

II 

Cele i zadania Koła 

1. Koło edukacyjne „Mały Żaczek” powołane zostaje w celu rozwijania wiadomości i 

umiejętności dzieci, doskonalenia umiejętności kluczowych, wyrównywania szans 

edukacyjnych oraz promowania nauki i edukacji. 

2. Koło edukacyjne to cykl płatnych zajęć edukacyjnych zawartych w czterech 

kategoriach: 

I. Programujemy. 

II. Rozwijamy kompetencje społeczne. 

III. Czytamy i piszemy. 

IV. Mały matematyk. 

3. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w formie warsztatów, ćwiczeń i form zabawowo 

– edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form kształcenia. 

 

III 

Uczestnicy zajęć 

1. Uczestnikami zajęć mogą zostać dzieci w wieku 6-10 lat.  

2. Zajęcia odbywać się będą w formie indywidualnej i grupowej. 

3. Grupa maksymalnie liczy 5 członków, w tym samym wieku.  



4. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie przez rodzica Karty zgłoszenia  

( załącznik nr 1), która znajduje się na stronie internetowej w zakładce Koło 

edukacyjne „Mały Żaczek”. 

5. Wypełniając zgłoszenie rodzic wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani 

według kolejności zgłoszeń. 

7. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy oraz osoby współpracujące  

z Uczelnią, w oparciu o autorski program. 

8. Osoby współpracujące wynagrodzenie będą dostawać na podstawie umów 

cywilnoprawnych, a pracownicy Uczelni na podstawie dodatku zadaniowego.  

9. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej.  

10. Wysokość opłaty za udział w Kole wskazana jest w umowie o świadczenie usług 

edukacyjnych. 

11. Zajęcia odbywają się cyklicznie, co najmniej 4 razy w miesiącu w godzinach 

popołudniowych. 

12. Dzieci w czasie zajęć pozostają pod opieką organizatora.  

13. Dzieci posiadają ubezpieczenie NW opłacone przez organizatora. 

14. Po zakończonych zajęciach dzieci przekazywane są pod opiekę rodziców lub osoby 

wskazanej w zgłoszeniu. 

15. Każde dziecko otrzymuje kartę zajęć, której podpisanie uprawnia do udziału  

w zajęciach ( załącznik nr 2). 

16. Obecność dziecka na zajęciach oraz tematyka zajęć odnotowywana jest w dzienniku 

zajęć prowadzonym przez każdego nauczyciela. 

17. Systematyczny udział w zajęciach uprawnia dziecko do otrzymania Certyfikatu 

„Mały Żaczek” przyznawanego na ostatnich zajęciach. 

18. Rodzice zapisujący dziecko na zajęcia Koła zgadzają się jednocześnie na publikację 

zdjęć wizerunku dziecka, audycji i wywiadów na stronie internetowej Uczelni oraz w 

materiałach promocyjnych i w mediach. 

19. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” jest 

odpłatny. Wysokość odpłatności jest ustalana na podstawie liczby zgłoszeń  na 

poszczególne bloki tematyczne i określona w umowie na prowadzenie usług 

edukacyjnych. 

20. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach rodzic zobowiązany jest uiścić zgodnie z zawartą 

Umową o świadczenie usług edukacyjnych (załącznik nr 3). 

 21. Opłatę dokonuje się na konto Uczelni wskazane w umowie o świadczenie usług 

       edukacyjnych z dopiskiem Mały Żaczek. 

22. Koordynację działalności Koła edukacyjnego Mały Żaczek prowadzi pracownik 

Uczelni, wskazany przez Dziekana.  

 

 

 

 

 

 

 



                                             Załącznik nr 1 do Regulaminu 

wprowadzonego zarządzeniem 32/2022 Rektora z dnia 11.05.2022 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KOŁA 

EDUKACYJNEGO MAŁY ŻACZEK 

 

 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………….. 

2. Data urodzenia………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania……………………….. 

4. Imię i nazwisko opiekuna dziecka…………..  

5. Telefon kontaktowy………………………….. 

6. Adres e-mail…………………………………... 

7. Wybór zajęć dydaktycznych* 

 

 Wybór zajęć  

Programujemy  

Rozwijamy 

kompetencje 

społeczne 

 

Czytamy i piszemy  

Mały matematyk  

*proszę oznaczyć krzyżykiem wybór zajęć 

 

 

 

 

 

           

       …………………………….. 

Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu 

wprowadzonego zarządzeniem 32/2022 Rektora z dnia 11.05.2022 r. 

 

KARTA PRZEBIEGU ZAJĘĆ KOŁA EDUKACYJNEGO MAŁY ŻACZEK 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………… 

 

 

Blok tematyczny Data Podpis Data Podpis Data Podpis Data Podpis 

Programujemy         

 

Blok tematyczny Data Podpis Data Podpis Data Podpis Data Podpis 

Rozwijamy 

kompetencje 

społeczne 

        

 

Blok tematyczny Data Podpis Data Podpis Data Podpis Data Podpis 

Czytamy i piszemy 

 

        

 

Blok tematyczny Data Podpis Data Podpis Data Podpis Data Podpis 

Mały matematyk         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Załącznik nr 3 do Regulaminu  

wprowadzonego zarządzeniem 32/2022 Rektora z dnia 11.05.2022 r. 

 

 

Umowa  

o świadczenie usług edukacyjnych w ramach Koła edukacyjnego Mały Żaczek 

zawarta w dniu ………..………w Ciechanowie pomiędzy:  

Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z siedzibą w 

Ciechanowie przy ul. Gabriela Narutowicza 9, NIP: 566-18-05-832, Regon: 130869208 

reprezentowaną przez: 

- Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych dr n. med. Ewę Wiśniewską 

zwaną dalej Uczelnią 

a 

Panem/Panią ………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkałym/ą w …………………………………………………………………………………….. 

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria……....................nr………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PESEL ……………………………………………………………….… 

Opiekunem dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia) 

………………………………………………………………………………………………   

zwanym/zwaną dalej Opiekunem. 

§ 1 

I. Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w ramach prowadzonego 

przez Uczelnię Koła edukacyjnego Mały Żaczek  na rzecz dziecka/dzieci 

……………………………………………..............….…..… w  zakresie bloku tematycznego 
                            (imię i nazwisko) 

 …………………………………………………………….. 
                                     (nazwa bloku tematycznego) 

 

II. Prawa i obowiązki stron 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) realizowania zajęć 4 razy w miesiącu, w okresie od ……………………………………do…, 

2) zapewnienia odpowiedniej kadry, która przeprowadzi poszczególne zajęcia; 

3) opłaty ubezpieczenia NW; 



4) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych podczas trwania zajęć; 

5) zapewnienia opieki nad dzieckiem w trakcie trwania zajęć; 

6) zapewnienia dziecku materiałów potrzebnych do udziału w zajęciach. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany wcześniej ustalonych terminów zajęć; 

2) zmiany wcześniej ustalonego miejsca odbywania się zajęć. 

 

§ 3 

1. Opiekun zobowiązuje się do: 

1) zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu Koła edukacyjnego „Mały 

Żaczek”  Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie; 

2) terminowego uiszczania opłat za zajęcia; 

3) opieki nad dzieckiem w trakcie trwania wycieczek organizowanych w ramach Koła 

edukacyjnego „Mały Żaczek”; 

4) punktualnego odbierania dziecka po każdych zajęciach; 

5) informowania Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” o każdej zmianie danych osobowych 

swoich lub dziecka. 

2. Opiekun oświadcza, że znany jest mu Regulamin Koła edukacyjnego „Mały Żaczek”, którego 

treść dostępna jest na stronie internetowej Uczelni. 

 

III. Organizacja zajęć 

§ 4 

Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz organizację zajęć określa Regulamin Koła edukacyjnego 

„Mały Żaczek”. 

§ 5 

1. Zajęcia Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynają się 

od 1 października 2022  i trwają do 31 maja 2023 r., i kończą  się wraz z rozdaniem certyfikatów 

do 30 czerwca 2022 r . 

2. Szczegółowy rozkład zajęć i tematyka podawana jest do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć na 

stronie internetowej Uczelni. 

 

IV. Warunki odpłatności za zajęcia 

§ 6 

1.Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” jest odpłatny w 

wysokości………………………….. 

2.Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Uczelni :  Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9   06-400 Ciechanów nr 63 1020 1592 0000 

2302 0084 5701   z dopiskiem „Mały Żaczek”. Imię i nazwisko dziecka/dzieci”. 

 

§ 7 

1. Uczelnia nie zwraca opłaty za okres nieobecności dziecka na zajęciach. 



2. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminach określonych w § 6 Uczelnia może naliczać 

odsetki ustawowe. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Opiekun może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 

niewywiązywania się przez Uczelnię z postanowień niniejszej umowy. 

2. Uczelnia może rozwiązać umowę z Opiekunem w przypadku: 

1) nie uiszczania w terminie opłat za zajęcia; 

2) nie przestrzegania postanowień Regulaminu; 

3) nie wywiązywania się Opiekuna z zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia ………………………. r. 

§ 10 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygać polubownie, a 

w przypadku braku takiego rozstrzygnięcia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Uczelni. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Uczelni i 1 dla 

Opiekuna. 

 

 

............................................................  ................................................................ 

OPIEKUN      UCZELNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2022  

Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11.05.2022 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

REKRUTACJA KOŁO EDUKACYJNE „MAŁY ŻACZEK” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO; 

niniejszym informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Uczenia Zawodowa  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, zwana 

dalej: PUZIM. 

2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych: ul. Gabriela  

Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, email: rektorat@puzim.edu.pl; lub do Inspektora 

Ochrony Danych email: iod@puzim.edu.pl. 

3. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka (dalej również, jako Twoje dane 

osobowe) przetwarzamy w celu umożliwienia dziecku udziału w zajęciach Koła 

edukacyjnego „Mały Żaczek”, organizowanych przez PUZIM oraz w celu związanym z 

dalszą korespondencją. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka 

jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO): polegający na przyjęciu i rozpoznaniu Twojego wniosku. 

Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniej opieki Twojemu dziecku. 

5. Twoje dane osobowe / dane Twojego dziecka będą przetwarzane przez czas uczestnictwa 

Twojego dziecka w Kole edukacyjnym „Mały Żaczek”. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych / Twojego dziecka, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Twoje dane osobowe / dane Twojego dziecka nie będą podlegały profilowaniu, ani 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Twoich / Twojego dziecka narusza 

przepisy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

mailto:iod@puzim.edu.pl
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