REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W
KIJACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

USTALENIA OGÓLNE
1.Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony
rozporządzeniem MEN z 20.08.2010r.
2.Temat projektu realizowanego w II klasie gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie
ukończenia szkoły.
3.Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych 3-4 osobowych, a opiekunami uczniów są
nauczyciele uczący w gimnazjum. Podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe dokonuje
wychowawca.
4.Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym,
zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.

ROLE NAUCZYCIELI
1.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2.Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli do opracowania regulaminu realizacji projektów
edukacyjnych.
3.Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
4.Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.
5.Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a)zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie listy zbiorczej,
przedstawienie jej dyrektorowi, radzie pedagogicznej i uczniom;
b) monitorowanie stanu realizacji projektów;
c)przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d)organizację Publicznej Prezentacji Projektów.
6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a)omówienie scenariusza projektu z uczniami;
b)przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty oceny projektu,
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- sprawozdaniem z realizacji projektu,
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
d)pomoc uczniom na każdym etapie projektu;
e)motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
f)pomoc w prezentacji projektu;
g)ocena projektu
h)komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie.
7.Nauczyciel niebędący opiekunem projektu zobowiązany jest do współpracy z opiekunami
projektów i szkolnym koordynatorem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania
Publicznej Prezentacji Projektów.
8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a)poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego;
b)prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów
klasy, a w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c)komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia
projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
I.WYBÓR TEMATU PROJEKTU
1.Wychowawcy klas drugich w miesiącu wrześniu informują uczniów na godz.
wychowawczej, rodziców – opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego. Rodzice i uczniowie mają możliwość zgłaszania własnych tematów
projektu.
2.Nauczyciele do 14 września 2016r. zgłaszają do koordynatora propozycje tematów projektów
edukacyjnych.
3.Uczniowie dokonują wyboru tematu do 20 października 2016r.

II.OKREŚLENIE CELÓW PROJEKTU I ZAPLANOWANIE ETAPÓW JEGO REALIZACJI
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1.Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań
projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, omawiają wzory dokumentów i kryteria
oceniania projektu i jego prezentacji.
2.Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy
konsultacji.
3.Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

III.WYKONANIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
1.Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do 15 maja 2017r.
2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program Publicznej
Prezentacji Projektów.
3. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV.PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE REZULTATÓW PROJEKTU
1.Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Publicznej Prezentacji Projektów.
2. Prezentacja odbywa się pod koniec maja w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
3. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji
projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

USTALENIA DODATKOWE
1.Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych
przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2.Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego
prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole( np. nauczanie indywidualne, inne
sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3.Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów
edukacyjnych.
4. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu,
dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
Wychowawcy klas drugich:
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