Regulamin
realizowania projektów edukacyjnych
w gimnazjum
w Zespole Szkół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Pępowie

Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.11.2010r.
Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 17.11.2010r.

	
  

1	
  

Na podstawie § 21a ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
Rada Pedagogiczna uchwaliła Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w gimnazjum
w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie, który wchodzi
w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 17.11.2011r.
1.
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z 2007 roku z późn.
zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami
w Statucie szkoły.
2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych. Projekt
edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych postawie programowej poszczególnych
przedmiotów, wykraczać poza te treści albo może mieć charakter interdyscyplinarny.
3. Czas realizacji projektu: od 1 kwietnia do 31 maja. W zależności od problematyki oraz
złożoności projektu, opiekun może wydłużyć czas realizacji, jednak prace nad projektem należy
zakończyć w terminie do 31 maja.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany w drugiej klasie gimnazjum i ma charakter klasowy.
5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5. uczeń lub jego rodzice składają dyrektorowi
gimnazjum pisemne oświadczenie, w terminie do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń
przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, który temat projektu zostanie wpisany na świadectwie
ukończenia szkoły danego ucznia.
7. Uczniowie pracują nad projektem w kilkuosobowych grupach (co najmniej 3 osoby).
8. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie
środków.
9. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje
z Regulaminem realizowania projektów edukacyjnych w gimnazjum w Zespole Szkół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie.
10. Wychowawcy klas drugich gimnazjum najpóźniej do końca stycznia zgłaszają dyrektorowi
tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie
Projektu Edukacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
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11. Uczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od realizacji wybranego
przez klasę projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu
nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą
wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu oraz klasy i wychowawcy,
z którymi uczeń zamierza realizować projekt klasowy.
12. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to
zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, także podczas zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.
13. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, uniemożliwiających realizację zaplanowanego
projektu, dopuszcza się w ciągu roku szkolnego wprowadzanie zmian w zakresie tematyki
projektu, sposobu prezentacji projektu, a także opiekuna projektu edukacyjnego.
14. Opiekun projektu zawiera z zespołem klasowym kontrakt, w którym zawiera się następujące
dane: temat projektu, zakres prac projektowych, przedmiot badań, terminy konsultacji, terminy
oceny etapowej, termin zakończenia projektu, konsekwencje wynikające z niedotrzymania
terminu, datę zawarcia kontraktu, wykaz i podpisy uczestników projektu.
15. Zespół uczniowski przy współpracy wychowawcy (opiekuna projektu) opracowuje
Kartę Pracy Zespołu.
16. Karta Pracy Zespołu zawiera następujące informacje:
Temat projektu
…………………………………………………………………………………
Skład zespołu :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Opiekun :
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie do
Osoby
wykonania odpowiedzialne

Termin
realizacji

Materiały
potrzebne
do
realizacji

Potwierdzenie
Podpis
wykonania
nauczyciela
wraz z datą

Uwagi,
zalecenia

………..…………………………….
Data i podpis opiekuna projektu
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17. Publiczne prezentacje projektów powinny odbyć się do 1 czerwca (lub: w dniu obchodów
w szkole Dnia Dziecka) danego roku szkolnego.
18. W uzasadnionych przypadkach, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły,
dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu prezentacji projektu do dnia klasyfikacji rocznej
na posiedzeniu rady pedagogicznej.
19. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
1) przygotowanie przedstawienia teatralnego, inscenizacji
2) przygotowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej projektu
3) wykonanie pracy plastycznej np. plakatu, kolażu
4) przygotowanie książki, broszury, gazetki
5) wykonanie modelu, makiety
6) przygotowanie filmu, nagrania dźwiękowego
7) zorganizowanie wystawy prac uczniowskich
8) zorganizowanie sesji dyskusyjnej
9) inna, za zgodą opiekuna
20. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki
ucznia w gimnazjum.
21. Regulamin wchodzi z życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 17.11.2010r.

.............................................
/pieczęć i podpis dyrektora/

Pępowo, 17 listopada 2010r.
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Załącznik do Regulaminu realizowania projektów edukacyjnych w gimnazjum w Zespole
Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie.
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna projektu : …………………………………………………………
Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):
….……………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................
Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej?
TAK

NIE

Proszę wymienić przedmiot(y) i treści podstawy programowej, które będą realizowane
podczas projektu.
….……………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....................................................
Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej?
TAK

NIE

Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny?
TAK

NIE

Czas realizacji :……………………………………Wielkość grupy :
……………………..…………...……........................................................................................
Różnorodne metody realizacji projektu :
…………………………………………………………………...………..................................
………………………………………………………………………………………………
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Planowane efekty:
– dla uczniów:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………......................................................................................
– dla szkoły
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
– dla środowiska lokalnego :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sposób prezentacji :
…………………………………………………………………………………………………
…………………….....................................................................................................................
Kryteria oceny :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………..………………….
Podpis opiekuna
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