
Regulamin działania Klubów Ortograffiti 
   

Organizatorem projektu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212, nr KRS 0000180755, zwane dalej 

Organizatorem. 

1. Kluby Ortograffiti 

Celem działania Klubów Ortograffiti (dalej: Kluby) jest realizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się z klas 1–8 

szkoły podstawowej. Kluby poprzez swoje działanie realizują rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

Kluby będą działać w szkołach podstawowych lub innych placówkach opiekuńczo- 

-wychowawczych. Nauczyciel, zakładając Klub Ortograffiti, realizuje pomoc uczniom 

z trudnościami w uczeniu się poprzez prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę 

Ortograffiti (każdy uczeń ma swój/swoje zeszyt/y ćwiczeń z serii Ortograffiti), 

ukończenie zdanym egzaminem kursu Animatora Ortograffiti I stopnia oraz 

wdrożenie minimum dwóch projektów w roku szkolnym 2021/2022 z uczniami 

należącymi do Klubu. 

Do Klubu może należeć każdy uczeń szkoły podstawowej przejawiający trudności 

w uczeniu się lub wymagający wsparcia. Nie jest wymagana opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Animatorzy Ortograffiti 

Kluby Ortograffiti zakładają w szkołach licencjonowani Animatorzy Ortograffiti (dalej: 

Animatorzy). Animatorem można zostać tylko i wyłącznie poprzez udział w kursie 

internetowym „Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej” (I stopień), dostępnym na stronie: kursy.operon.pl lub na platformie 

Mobilna szkoła pod adresem: mobilnaszkola.operon.pl (od połowy września 2021 r.) 

oraz zdanie egzaminu kończącego ten kurs. Uczestnictwo w egzaminie jest odpłatne 

(49 zł). 

Animatorem może zostać terapeuta, psycholog, pedagog, nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej, polonista, matematyk, a także każdy inny nauczyciel, który 

zajmuje się lub chce się zajmować pomocą uczniom z trudnościami w uczeniu się. 

Założenie Klubu odbywa się przez rejestrację Klubu Ortograffiti na portalu 

Organizatora w zakładce „Deklaracje”: https://deklaracje.operon.pl/. 

https://deklaracje.operon.pl/


W każdej szkole może powstać dowolna liczba Klubów, prowadzona przez dowolną 

liczbę Animatorów, tzn. jeden Animator może założyć więcej niż jeden Klub, pod 

warunkiem, że będą do niego należeć różni uczniowie (jeden uczeń może należeć 

tylko do jednego Klubu). 

3. Wsparcie dla Klubów 

Prowadzącym Kluby Organizator oferuje następujące, bezpłatne wsparcie: 

a) kurs internetowy przygotowujący do prowadzenia Klubu – “Animator Ortograffiti. 

Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (I stopień); 

b) doskonalące kursy internetowe: „Profesjonalny warsztat Animatora Ortograffiti” 

(II stopień) i „Nowe kompetencje Animatora Ortograffiti” (III stopień); 

c) wsparcie doradcze Liderów Ortograffiti w Wirtualnym Klubie Ortograffiti (grupa na 

Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1604115256352878);   

d) materiały klubowe (plakaty, gadżety dla uczniów); 

e) dostęp do banku projektów edukacyjnych Ortograffiti: multiteka.operon.pl. 

4. Obowiązki Animatorów 

Animator jest zobowiązany w ramach działalności Klubu do następujących działań: 

a) ukończenia zdanym egzaminem kursu „Animator Ortograffiti. Nowe standardy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (I stopień); 

b) zarejestrowania Klubu Ortograffiti na rok szkolny 2021/2022 na stronie 

Organizatora, w zakładce Deklaracje: https://deklaracje.operon.pl/; 

c) regularnego i systematycznego przeprowadzania zajęć w oparciu o Metodę 

Ortograffiti; 

d) pracy z uczniami z wykorzystaniem oryginalnych materiałów Ortograffiti (każdy 

uczeń ma swój zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti); 

e) realizacji w każdym semestrze roku szkolnego co najmniej jednego projektu 

edukacyjnego z udostępnionego przez Organizatora banku projektów lub według 

własnego pomysłu, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Ponadto Animator jest zobowiązany dokumentować działania w ramach Klubu, a w 

szczególności realizację projektów w formie zdjęć z opisem. Zdjęcia powinny być 

przesyłane na dedykowany adres e-mail: abucko@operon.pl lub publikowane 

w  grupie Klub Ortograffiti: https://www.facebook.com/groups/1604115256352878. 

Od stycznia 2022 r. publikowanie będzie możliwe na platformie Mobilna szkoła. 

Animator jest obowiązany pozyskać zgody rodziców uczniów uczęszczających na 

zajęcia w ramach Klubu na publikację wizerunku uczniów przez Organizatora 

(Załącznik 1. Wzór zgody). 

https://deklaracje.operon.pl/
mailto:abucko@operon.pl
https://www.facebook.com/groups/1604115256352878


W razie prawidłowego spełniania obowiązków przez Animatora, otrzyma on 

Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej potwierdzający 

modelową realizację pomocy w roku szkolnym 2021/2022 oraz Certyfikat PTD dla 

szkoły. 

5. Postanowienia końcowe 

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują w roku szkolnym 2021/2022. 

W razie zmiany regulaminu nowa treść zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Organizatora oraz przesłana na adresy e-mail zarejestrowanych 

Animatorów. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU DZIECKA 

Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie z wizerunku mojego nieletniego 

dziecka 

_________________________________________________________________ 

przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz podmioty powiązane (dalej: 

Wydawnictwo). 

   

Korzystanie z wizerunku będzie obejmować rozpowszechnianie go przez 

Wydawnictwo na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych 

w celach edukacyjnych, w szczególności jako ilustracji Klubu Ortograffiti. 

Jakiekolwiek inne wykorzystanie wizerunku w celach niezwiązanych z edukacją 

jest zabronione.   

   

Administratorem przetwarzanych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych jest Wydawnictwo. Zastrzegam sobie możliwość 

dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie przeze mnie 

zgody na sposób przetwarzania, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, jest 

dobrowolne.   

   

………………, dnia ……………..                  ………………………………………     

                            podpis Rodzica   

  

    
    
    


