
AKADEMIA GDAŃSKICH LWIĄTEK 

REGULAMIN 2022/2023 

1) Akademia Gdańskich Lwiątek jest projektem edukacyjnym dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

wspieranych przez nauczycieli/nauczycielki, rodziców i opiekunów. 

2) Celem Akademii Gdańskich Lwiątek jest budowanie więzi z Gdańskiem oraz promocja miejsc 

związanych z historią i dziedzictwem miasta poprzez edukację kulturalną, a także wyrównywanie 

kapitału kulturowego dzieci z różnych środowisk. Akademia to również możliwość uczestnictwa w 

wydarzeniach artystycznych, poznania teatrów, kin i innych instytucji kultury, to promocja edukacji 

poprzez zabawę i kształtowanie nawyku ciekawego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego oraz rozwijania zainteresowań kulturalnych. 

3) Udział w projekcie jest dobrowolny i polega na poznawaniu przez dzieci miejsc związanych z 

kulturą i historią Gdańska, Trójmiasta i Pomorza według zasad opisanych w niniejszym regulaminie. 

4) Organizatorem projektu jest Fundacja Wspólnota Gdańska we współpracy z Wydziałem Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

5) Projekt „Akademia Gdańskich Lwiątek” jest adresowany do: 

a) dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gdańska oraz z innych miast i gmin Pomorza; 

b) dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Polski i z zagranicy, które chcą poznawać Gdańsk z 

rodzicami lub opiekunami. 

6) Dzieci uczestniczące w projekcie noszą miano Gdańskich Lwiątek. 

Rejestracja do programu 

7) Nauczyciel/ka zgłaszający/a klasę zakłada konto opiekuna na stronie www.agl.org.pl. Założenie 

konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu udziału w programie. Po założeniu konta 

nauczyciel/ka ma dostęp do elektronicznego dziennika wizyt i informacyjnej strefy opiekuna. 

8) Po wypełnieniu listy dzieci (jednak nie wcześniej niż w połowie października danego roku 

szkolnego) klasy otrzymują bezpłatnie Indeksy Gdańskiego Lwiątka, po jednym dla każdego 

zgłoszonego ucznia/każdej zgłoszonej uczennicy. Nauczyciele/ki rozdają dzieciom Indeksy. Każde 

dziecko otrzymuje jeden indeks na trzy lata uczestnictwa w Akademii. W Indeksach dzieci mogą 

kolekcjonować pieczątki odwiedzanych placówek. 

9) Indeksy Gdańskiego Lwiątka i materiały informacyjne związane z projektem są bezpłatne. 

10) Podczas spotkania z rodzicami nauczyciel/ka informuje rodziców o uczestnictwie szkoły/klasy ich 

dziecka w projekcie i o jego zasadach. 

11) Do Akademii można także zapisać pierwszoklasist(k)ę ze szkoły nieuczestniczącej w projekcie. Aby 

otrzymać Indeks Gdańskiego Lwiątka rodzic/opiekun(ka) zakłada konto opiekuna na stronie 

www.agl.org.pl, gdzie otrzyma dostęp do elektronicznego dziennika wizyt i strefy informacyjnej 

opiekuna. 



Zasady udziału w Akademii Gdańskich Lwiątek 

12) Odwiedzenie każdego miejsca z listy obowiązkowej i dodatkowej musi być potwierdzone w 

elektronicznym dzienniku wizyt na stronie www.agl.org.pl. 

13) LISTA OBOWIĄZKOWA – miejsca, które każde Gdańskie Lwiątko powinno odwiedzić ze szkołą pod 

opieką nauczyciela lub indywidualnie z rodzicem/opiekunem w ciągu trzech lat trwania projektu: 

1. najbliższa biblioteka lub dom kultury 

2. Ratusz Głównego Miasta (Muzeum Gdańska) 

3. Dwór Artusa (Muzeum Gdańska) 

4. Muzeum Bursztynu (Muzeum Gdańska) 

5. Dom Uphagena (Muzeum Gdańska) 

6. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Dawnej 

7. Muzeum Narodowe w Gdańsku (Spichlerz Opacki) 

8. Centrum Hewelianum 

9. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: Spichlerz „ Błękitny Baranek” 

10. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: Grodzisko w Sopocie 

11. Ratusz Starego Miasta 

12. Miejski Teatr Miniatura lub inny teatr 

13. Spichlerze na Ołowiance i Statek-muzeum „Sołdek” (Narodowe Muzeum Morskie w 

Gdańsku) 

14. Ośrodek Kultury Morskiej (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) 

15. Statek-muzeum „Dar Pomorza” (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) 

16. Archikatedra w Oliwie 

17. Kościół p.w. NMP w Gdańsku 

18. Europejskie Centrum Solidarności 

19. Gdański Ogród Zoologiczny 

14) MIEJSCA DODATKOWE – miejsca, które Gdańskie Lwiątka mogą poznać dodatkowo ze szkołą pod 

opieką nauczyciela lub indywidualnie z rodzicem/opiekunem. Lista dodatkowa ma charakter otwarty. 

Mogą to być miejsca znajdujące się na terenie całej Polski i poza jej granicami. Lista przykładowych 

miejsc dodatkowych znajduje się na stronie agl.org.pl. 

15) Dzieci, które z powodu np. choroby, nie mogły z klasą odwiedzić jednego lub kilku miejsc, mogą je 

odwiedzić indywidualnie (z rodzicem lub opiekunem). Potwierdzeniem wizyty jest bilet wstępu, który 

należy pokazać nauczycielowi/nauczycielce, aby ten/ta mógł/mogła zaznaczyć wizytę w 

elektronicznym dzienniku. W przypadku braku biletu (np. dzień bezpłatnego wstępu) podstawą do 

potwierdzenia odwiedzin jest oświadczenie rodzica/opiekuna. 

16) W sytuacji ograniczeń wizyt grupowych we wskazanych placówkach i miejscach 

rekomendowanych, spowodowanej np. zagrożeniem epidemicznym, dopuszczalne są wizyty 

wirtualne. Uznane będą wycieczki on line prowadzone w klasie, a w wypadku nauczania zdalnego– w 

domu pod opieką rodziców. Odbyte spotkania wirtualne nauczyciel potwierdza i wpisuje do dziennika 

na panelu internetowym AGL. 

17) Kolejność odwiedzania placówek jest dowolna. 



18) W wybranych instytucjach i miejscach z list obowiązkowej i dodatkowej grupy uczestniczące w 

Akademii Gdańskich Lwiątek otrzymują zniżki na bilety lub mogą do nich wejść bezpłatnie. Aby 

otrzymać zniżkę należy pokazać Indeks Gdańskiego Lwiątka lub zapowiedzieć wizytę. Aktualne i 

szczegółowe informacje o zniżkach, cenach biletów oraz godzinach otwarcia instytucji znajdują się na 

stronie internetowej Akademii oraz stronach internetowych instytucji. 

19) Nauczyciel/ka lub rodzic wprowadza potwierdzenia wizyt do elektronicznego dziennika do 23 

maja każdego roku (nieprzekraczalny termin). Wizyty zaplanowane na okres od 24 maja do\ końca 

roku szkolnego (czerwiec) należy wpisać z wyprzedzeniem (również do 23 maja). 

20) Elektroniczne raporty podsumowujące udział w Akademii w danym roku szkolnym zostaną 

wygenerowane automatycznie 24 maja danego roku. Raporty są podstawą do przyznania dzieciom 

odznak (brązowych, srebrnych i złotych) Gdańskiego Lwiątka i dyplomów. 

21) Aby zdobywać odznaki dziecko musi indywidualnie lub z grupą odwiedzić co roku sześć różnych 

miejsc z listy obowiązkowej: 

a) Po I roku uczestnictwa w Akademii i odwiedzeniu 6. miejsc z LISTY OBOWIĄZKOWEJ, dziecko 

zdobywa tzw. brązową odznakę Gdańskiego Lwiątka i dyplom zaliczenia I roku Akademii Gdańskich 

Lwiątek. 

b) Po II roku uczestnictwa w Akademii i odwiedzeniu kolejnych 6. miejsc z LISTY OBOWIĄZKOWEJ (w 

sumie – odwiedzeniu 12 różnych miejsc z listy obowiązkowej), dziecko zdobywa tzw. srebrną odznakę 

Gdańskiego Lwiątka i dyplom zaliczenia II roku Akademii Gdańskich Lwiątek. 

c) Po III roku uczestnictwa w Akademii i odwiedzeniu ostatnich 6. miejsc z LISTY OBOWIĄZKOWEJ (w 

sumie – odwiedzeniu 18 miejsc różnych z listy obowiązkowej), dziecko zdobywa tzw. złotą odznakę 

Gdańskiego Lwiątka oraz dyplom ukończenia Akademii Gdańskich Lwiątek. 

22) Wizyty z pierwszego, drugiego i trzeciego roku udziału sumują się. 

23) Odbycie w jednym roku szkolnym 12 wizyt obowiązkowych (o 6 więcej niż wymagany limit) nie 

przenosi grupy automatycznie o rok wyżej i nie upoważnia do uzyskania dyplomów i wpinek 

przyporządkowanych kolejnych etapom programu. Zaleca się rozplanowanie wizyt obowiązkowych w 

trzyletnim cyklu projektu, a uzupełnianie ich wizytami w miejscach z listy dodatkowej. 

24) Dzieci, które w danym roku szkolnym odwiedziły co najmniej 20 miejsc dodatkowych 

potwierdzonych w elektronicznym dzienniku, otrzymują upominki specjalne. Wpisy z listy 

dodatkowej nie sumują się w poszczególnych latach. 

25) Dopuszcza się wielokrotne odwiedzanie placówek z listy obowiązkowej. Każdą kolejną wizytę w 

miejscu z listy obowiązkowej należy dopisać do listy miejsc dodatkowych. Kolejne wizyty w miejscach 

z listy obowiązkowej nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu odznak oraz tytułu Koryfeusza 

Gdańskich Lwiątek. Wliczają się natomiast do aktywności z punktu 22. 

26) Co roku odbędzie się uroczyste zakończenie kolejnej edycji Akademii Gdańskich Lwiątek – np. 

koncert finałowy, w którym dzieci uczestniczące w programie mogą bezpłatnie wziąć udział. Czas i 

miejsce zostaną podane na stronie www.agl.org.pl ze stosownym wyprzedzeniem. 



27) Nauczyciele, których ponad 50% uczniów po trzech latach udziału zdobędzie tzw. złotą odznakę 

Gdańskiego Lwiątka (odwiedzą wszystkie miejsca z listy obowiązkowej) otrzymają tytuł Koryfeusza 

Gdańskich Lwiątek poświadczony certyfikatem Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku. Wręczenie dyplomów odbędzie się na początku kolejnego roku szkolnego. 

28) Dodatkowych informacji o Akademii Gdańskich Lwiątek udziela Jolanta Leśniewska, tel. 

komórkowy: 517 599 027, e-mail: agl@wspolnotagdanska.pl. 

29) Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO oraz informacja o ochronie danych osobowych zostały 

zamieszczone na stronie www.agl.org.pl. 

Po aktualne informacje dotyczące Akademii Gdańskich Lwiątek oraz instytucji uczestniczących w 

Akademii Gdańskich Lwiątek zapraszamy na stronę internetową projektu: agl.org.pl. Informacje 

zawarte w indeksie, w szczególności godziny otwarcia instytucji i ceny biletów, mogą być nieaktualne. 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

3.09.2022 – rozpoczęcie projektu 

Do 30.09.2022 – rekrutacja klas pierwszych do projektu 

15 – 20 .10.2022 – dostarczanie do szkół Indeksów Gdańskiego Lwiątka 

Do 23.05.2022 – roku wypełnianie elektronicznych dzienników wizyt w instytucjach kultury przez 

nauczycielki 

19. 06.2023 – koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek 

15- 20.06.2023 – dystrybucja odznak i dyplomów do szkół 

24.06.2023 – zakończenie Akademii Gdańskich Lwiątek w roku szkolnym 2022/2023 


