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Projekt dofinansowała Fundacja mBanku 

 

REGULAMIN PROJEKTU   
Matematyka na zielono z klasą 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
 

1. Projekt „Matematyka na zielono z klasą”, zwany dalej projektem realizowany jest w ramach programu 

„Matematyka na zielono”, zwanym dalej programem organizowanym przez Fundację mBank.  

2. Projekt jest w pełni finansowany przez Fundację mBank, z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, KRS 

0000087634, NIP 5251576935, REGON 010691166, zwana dalej Fundacją mBank. 

3. Wykonawcą Projektu jest: Fundacja Fylion, z siedzibą przy ul. Partyzantów 54/F, 33-340 Stary Sącz, KRS: 

0000551963, NIP: 7343531054, REGON: 361240701, zwana dalej Fundacją. 

4. Fundacja ustanawia Regulamin projektu „Matematyka na zielono z klasą”, zwany dalej regulaminem. 

5. Reprezentantem Fundacji podczas realizacji projektu jest Zbigniew Szulczyk, tel. 797907731, mail 

fundacja.fylion@gmail.com.  

 

SŁOWNIK POJĘĆ 

§ 2  
 

1. Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o „nauczycielu opiekunie”, należy przez to rozumieć 

wychowawcę lub nauczyciela przedmiotowego, szczególnie nauczyciela matematyki, przyrody lub biologii, który 

opiekuje się klasą biorącą udział w projekcie. 

2. Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o „szkole”, należy przez to rozumieć szkołę podstawową biorącą 

udział w projekcie z rejonu dzielnicy Mokotów lub w szczególnych sytuacjach z innego rejonu Warszawy. 

3. Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o „dyrektorze”, należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o 

której mowa w ust. 2.  

4. Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o „klasie”, należy przez to rozumieć klasę drugiego etapu 

edukacji szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie. 

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

§ 3  
 

1. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów w kontekście ekologii, dzięki 

czemu zdobędą wiedzę i umiejętności pomagające chronić planetę w zakresie możliwym przez nich do 

zrealizowania.  

2. Celami szczegółowymi projektu są: 

a. zwiększenie świadomości u uczniów na temat zagrożenia zanieczyszczenia środowiska oraz 

możliwości jego ochrony; 

b. rozwijanie u uczniów kompetencji matematycznych w nawiązaniu do ekologii; 

c. optymalizacja wydatków gospodarstw domowych uczniów biorących udział w projekcie pod 

względem korzystania z mediów; 

d. integracja środowiska szkolnego oraz międzyszkolnego. 

3. W projekcie mogą wziąć udział klasy drugiego etapu edukacyjnego (klasy od IV do VIII) z nauczycielem 

przedmiotowym lub wychowawcą ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie dzielnicy Mokotów w 

Warszawie. Szczególnie zaproszeni do udziału w projekcie są nauczyciele matematyki, biologii oraz przyrody. 
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4. W projekcie może wziąć udział do 400 uczniów. Fundacja, w przypadku posiadania odpowiednich zasobów może 

zwiększyć ilość uczestników.  

5. W przypadku, gdy zgłoszona liczba uczestników z terenu dzielnicy Mokotów nie przekracza 400, Fundacja 

zastrzega sobie możliwość zaproszenia do projektu szkoły spoza dzielnicy Mokotów. Fundacja zapewni 

równorzędne warunki uczestniczenia w projekcie szkołom spoza rejonu pierwotnie przewidzianym w projekcie.  

6. Klasy pod opieką wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego będą rywalizować ze sobą zdobywając punkty za 

wykonanie trzech zadań: 

a. wykonywanie zadań w indywidualnych dzienniczkach uczniów, potwierdzonych otrzymaniem 

naklejek od nauczyciela; 

b. zdobycie środków ze sprzedaży surowców wtórnych oraz zakup rośliny oczyszczającej powietrze; 

c. udział w grze terenowej w okolicy szkoły, do której uczęszczają uczniowie. 

7. Punkty przydzielane są klasie, nie indywidualnym uczniom. Za wykonanie pierwszego zadania klasa może zdobyć 

do 100 punktów. Za wykonanie drugiego zadania klasa może zdobyć do 50 punktów. Za wykonanie trzeciego 

zadania klasa może zdobyć do 50 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 200. 

8. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymuje od Fundacji mBank publikację „Matematyka na zielono”. 

Sposób przekazania publikacji uzgadniany jest przez Fundację z nauczycielami i dyrektorami szkół. 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4  
 

1. Do udziału w projekcie można zgłosić klasę za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie 

internetowej fylion.org. W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, 

mail nauczyciela opiekuna, opcjonalnie telefon nauczyciela, klasę oraz ilość uczniów w klasie.  

2. Przy zgłoszeniu należy podać ilość uczniów w klasie zgodną z ilością uczniów znajdującą się w dzienniku oddziału. 

W wyjątkowych sytuacjach w przypadku stałej nieobecności ucznia np. z powodu indywidualnego nauczania, 

albo z powodu trwającego procesu skreślania z listy uczniów w związku z powrotem na Ukrainę, nauczyciel 

pomniejsza liczbę uczniów oddziału. 

3. Liczba uczniów w klasie wpisana w zgłoszeniu może zostać zmieniona tylko na wniosek dyrektora szkoły. 

4. Zgłoszenia klasy do udziału w projekcie może dokonać: 

a. dyrektor szkoły w imieniu nauczycieli; 

b. nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednej klasy biorącej udział w projekcie.  

6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza do dnia 8 marca 2023 r. Zgłoszenia do uczestnictwa w 

projekcie wysłane po terminie będą rozpatrywane przez Fundację indywidualnie. 

7. W projekcie może wziąć udział ograniczona liczba uczniów. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

PIERWSZE ZADANIE 
WYKONANIE ZADAŃ Z INDYWIDUALNEGO DZIENNICZKA UCZNIA 

§ 5  
 

1. Każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzymuje indywidualny dzienniczek z zadaniami. W dzienniczku 

znajdują się informacje z zakresu ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania odpadami, sposobu 

wykorzystywania mediów w gospodarstwie domowym (woda, prąd, gaz), opis sposobów ich rozliczania oraz 

optymalizowania wydatków z nimi związanych.  

2. Uczeń podpisuje się swoim imieniem, nazwiskiem i klasą na początku dzienniczka. Na ostatniej stronie, gdzie 

znajdują się naklejki uczeń powinien zamieścić swoje imię,  klasę oraz szkołę.  
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3. W każdym dzienniku znajduje się 17 zadań, które uczeń wykonuje we współpracy ze swoimi domownikami. Za 

wykonanie każdego zadania uczeń otrzymuje od nauczyciela naklejkę, którą wkleja na końcu dzienniczka jako 

potwierdzenie wykonania zadania.  

4. Punkty są przydzielane klasie wprost proporcjonalnie do wykonania przez wszystkich uczniów w klasie 

zadań. Oznacza to, że klasa otrzyma 100 punktów za wykonanie przez wszystkich uczniów w klasie 

wszystkich 17 zadań. Rozpatrując to na przykładzie klasy, w której jest 20 uczniów: każdy z uczniów może 

zdobyć 17 naklejek, czyli łącznie jako klasa uczniowie mogą zdobyć 340 naklejek. Za zdobycie 340 naklejek 

uczniowie otrzymają 100 punktów. W przypadku, gdy uczniowie zdobędą razem nie 340 ale 300 naklejek, 

czyli 88% możliwych dla nich do zdobycia, klasa otrzyma 88 punktów.  

5. Potwierdzeniem wykonania zadania jest przesłanie przez nauczyciela opiekuna zdjęć ostatnich stron 

dzienniczków z wklejonymi naklejkami zwierających imię ucznia, klasę oraz szkołę. Zdjęcia stron z 

naklejkami bez wpisanych danych ucznia nie będą uznawane. Na jednym zdjęciu może znajdować się kilka 

dzienniczków. Nauczyciel w mailu wpisuje ilość naklejek zdobytych przez uczniów. 

6. Potwierdzenie wykonania zadania należy przesłać na mail fundacja.fylion@gmail.com. W tytule maila 

najpierw należy napisać skróconą nazwę szkoły następnie klasę np. „SP 12, klasa IVa”. W załączniku należy 

przesłać zdjęcia.  

7. Potwierdzenie wykonania zadania należy przesłać do piątku 17 marca do godziny 24.00. Za przesłane w tym 

terminie zadania można uzyskać 100% punktów. 

8. Dopuszczone jest przesłanie potwierdzenia wykonania zadania do wtorku 21 marca do godziny 24.00. Za 

przesłane w tym terminie zadania można uzyskać 90% punktów.  

9. Dopuszcza się możliwość przesłania potwierdzenia wykonania zadań z części dzienniczków uczniów do dnia 

17 marca, i przesłania kolejnych do dnia 21 marca. Dzienniczki wysłane w drugim terminie otrzymają 90% 

możliwych do zdobycia punktów. Jeden dzienniczek może być oceniony tylko raz. Nie ma możliwości 

przesłania zdjęcia tego samego dziennika w późniejszym terminie z doklejonymi naklejkami.  

 

 

DRUGIE ZADANIE 
ZAKUP ROŚLINY OCZYSZCZAJĄCEJ POWIETRZE 

§ 6  
 

1. Drugie zadanie polega na zdobyciu środków pieniężnych ze sprzedaży surowców wtórnych w celu zakupu roślin 

skutecznie oczyszczających powietrze. 

2. Do surowców wtórnych, których sprzedaż kwalifikuje się w ramach realizacji zadania, zalicza się: 

a. makulaturę; 

b. plastik; 

c. butelki pet; 

d. szkło; 

e. metale niekolorowe, tzw.„złom”; 

f. metale kolorowe; 

g. tworzywa sztuczne; 

h. sprzęt elektryczny tzw. „elektrośmieci”; 

i. inne surowce wtórne niewymienione powyżej. 

3. Potwierdzeniem wykonania zadania są zdjęcia dowodów sprzedaży surowców wtórnych oraz dowód zakupu 

rośliny wraz z jej zdjęciem z egzemplarzem książki „Matematyka na zielono”. Można zakupić jedną lub więcej 

roślin w ramach realizacji zadania.  

4. Daty potwierdzenia sprzedaży surowców wtórnych oraz daty zakupu rośliny lub roślin muszą odpowiadać 

terminom przewidzianym w projekcie. Realizację zadania można rozpocząć najwcześniej w dniu zgłoszenia klasy 

do udziału w projekcie. Potwierdzenie wykonania zadania w postaci zdjęcia dowodów sprzedaży surowców 
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wtórnych oraz dowodów zakupu roślin należy przesłać najpóźniej do dnia 20 marca 2023 r. na adres mailowy 

fundacja.fylion@gmail.com wpisując w tytule maila najpierw skróconą nazwę szkoły następnie klasę np. „SP 202, 

klasa IVA”. W treści maila należy wpisać łącznie środki pieniężne zdobyte przez uczniów ze sprzedaży surowców 

wtórnych oraz łączny koszt zakupu rośliny.  

5. Klasa ma tylko jedną możliwość przesłania potwierdzenia wykonania zadania.  

6. Do roślin skutecznie oczyszczających powietrze, które można zakupić w ramach realizacji zadania należą: 

a. bluszcz pospolity; 

b. aloes; 

c. skrzydłokwiat; 

d. paproć; 

e. dracenna wonna; 

f. sansewieria; 

g. epipremnum złociste; 

h. begonia; 

i. palma bambusowa; 

j. chamedora wytworna (palma koralowa). 

7. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Fundacją istnieje możliwość zakupu innych roślin. 

8. Za realizację tego zadania klasa może otrzymać do 50 punktów. Za każdą złotówkę zdobytą ze sprzedaży 

surowców wtórnych oraz wydaną na zakup roślin klasa otrzymuje jeden punkt. Na przykład jeżeli klasa zdobyła 

43 zł ze sprzedaży surowców wtórnych i kupiła roślinę za 39 zł, otrzymuje 39 punktów. W przypadku zdobycia 

większej ilości środków i zakupu roślin za większą kwotę np. 75 zł, nie zwiększa to ilości możliwych do zdobycia 

punktów. Klasa w takim wypadku otrzyma 50 punktów. W przypadku gdy zostanie zakupiona roślina za cenę 

wyższą niż zdobyte środki, klasa otrzyma tyle punktów ile zdobyła pełnych złotych ze sprzedaży surowców 

wtórnych. Na przykład klasa zdobyła 28 zł i zakupiła roślinę za cenę 35 zł. Otrzyma w takim wypadku 28 punktów. 

9. Klasa otrzyma punkt za każdą pełną zarobioną i wydaną złotówkę bez możliwości zaokrąglania „w górę”. 

 

 

TRZECIE ZADANIE 
UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ 

§ 7 
 

1. Trzecie zadanie polega na uczestnictwie w grze terenowej klasy razem ze swoim nauczycielem opiekunem w 

okolicach szkoły. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczniom podczas gry terenowej może towarzyszyć inny nauczyciel. 

3. Uczniowie razem ze swoim nauczycielem opiekunem uczestniczą w grze terenowej w wybranym przez siebie 

czasie w dniach od 20 do 23 marca 2023 r.  

4. Niektóre z zadań mogą zawierać w sobie polecenie zamieszczenia zdjęcia na stronie internetowej szkoły lub 

zamieszczenia zdjęcia na stronie Facebook szkoły. 

5. Za realizację tego zadania klasa może otrzymać do 50 punktów.  

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELA OPIEKUNA 

§ 8 
 

1. Każda klasa biorąca udział w projekcie ma swojego nauczyciela opiekuna. Nauczycielem opiekunem jest 

wychowawca lub nauczyciel przedmiotowy, w szczególności nauczyciel matematyki, przyrody lub biologii. 

2. Nauczyciel opiekun wykonuje następujące zadania: 

a. współpracuje z uczniami, koordynuje ich pracę i motywuje ich do wykonania zadań przewidzianych w 

projekcie; 
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b. sprawdza wykonanie przez ucznia zadań w dzienniczku, za każde wykonane zadanie przekazuje uczniowi 

naklejkę do wklejenia na końcu dzienniczka; 

c. wykonuje zdjęcia ostatnich stron dzienniczków uczniów i przesyła je na adres mailowy 

fundacja.fylion@gmail.com w określonym w regulaminie czasie, w treści maila przesyła łączną ilość 

zrealizowanych przez uczniów zadań (łączną ilość wklejonych przez uczniów naklejek); 

d. wykonuje zdjęcia będące potwierdzeniem wykonania drugiego zadania polegającego na sprzedaży 

surowców wtórnych oraz zakupie ze zdobytych środków finansowych rośliny oczyszczającej powietrze i 

przesyła je na adres mailowy fundacja.fylion@gmail.com w przewidzianym w regulaminie terminie; 

e. uczestniczy z klasą w grze terenowej w przewidzianym w regulaminie terminie; 

f. towarzyszy reprezentantom klasy podczas zakończenia projektu i wręczeniu nagród w dniu 31 marca 

2023 r. 

 

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW RYWALIZACJI 

§ 8 
 

1. Na stronie internetowej fylion.org zamieszczona zostanie tabela z listą wszystkich klas biorących udział w 

projekcie oraz przyznanymi punktami za realizację poszczególnych zadań. Tabela z punktacją aktualizowana 

będzie w następujących terminach: 

a. 19 marca w niedzielę – zostaną przyznane punkty za realizację pierwszego zadania w pierwszym terminie 

(termin przesłania wyników mija 17 marca); 

b. 23 marca w czwartek – zostaną przyznane punkty za realizację pierwszego zadania w drugim terminie 

(termin przesłania wyników mija 21 marca); 

c. 22 marca w środę – zostaną przyznane punkty za realizację drugiego zadania (termin przesłania wyników 

mija 20 marca); 

d. 26 marca w niedzielę – zostaną przyznane punkty za realizację trzeciego zadania oraz zostaną ogłoszeni 

zwycięscy projektu. 

2. Fundacja ma możliwość zamieszczania wyników na stronie internetowej w miarę jak otrzymuje potwierdzenie 

wykonania zadań. Daty przedstawione w pkt 1 są najpóźniejszymi datami publikacji wyników. 

3. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej klas, wygrywa klasa, która zdobyła ze 

sprzedaży środków wtórnych więcej środków, które nie zostały wykorzystane na zakup roślin oczyszczających 

powietrze. 

 

 

NAGRODY 

§ 9 
 

1. Nagrody otrzymają trzy klasy, które uzyskają najwyższą ilość punktów. 

2. Trzy klasy, które zdobędą największą ilość punktów mają możliwość wybrania nagród o łącznej wartości 500 zł 

każda. 

3. Nagrody muszą pochodzić od jednego dostawcy, który ma możliwość wystawiania faktury oraz który będzie w 

stanie dostarczyć nagrody najpóźniej do dnia 30 marca. 

4. W związku ze spełnieniem warunków opisanych w ust. 3 Fundacja zastrzega sobie prawo do  zatwierdzania 

nagród. 

5. Nauczyciele opiekunowie klas, które wygrały rywalizację, w dniu 27 marca 2023 r. przekazują mailowo pod 

adresem fundacja.fylion@gmail.com  informację o nagrodzie, którą chcą otrzymać klasy.  

6. W przypadku, gdy nauczyciel opiekun zwycięskiej klasy nie dostarczy informacji o nagrodzie, którą wybrała klasa 

w terminie, o którym mowa w ust. 5, Fundacja zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru nagrody i 

przekazania jej w dniu zakończenia projektu. 
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DYSKWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

§ 10 
 

1. Każda klasa wraz ze swoim nauczycielem opiekunem zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu oraz 

przekazywania informacji zgodnych z prawdą. 

2. Przekazywanie informacji niezgodnych z prawdą oraz przekazywanie potwierdzenia wykonania zadań na 

podstawie nieprawdziwych lub sfałszowanych dokumentów skutkuje w zależności od zdarzenia: 

a. obniżeniem przyznanych punktów; 

b. nieprzyznaniem punktów za wykonane zdanie; 

c. usunięciem uczestników z projektu. 

3. O rodzaju skutku, o którym mowa w ust. 2 decyduje Fundacja. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2023 r. 

2. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu w kwestiach spornych należy do Fundacji. 

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.fylion.org 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, odpowiedzi na pytania i wątpliwości można uzyskać 

bezpośrednio od reprezentanta Fundacji: Zbigniew Szulczyk, e-mail: fundacja.fylion@gmail.com, tel. 797 907 

731. 

 


