Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum im.Trzeciego Tysiąclecia w Branicach
§1
Kompetencje i zakres obowiązków członków rady pedagogicznej
w realizacji projektów edukacyjnych
1. Za realizację projektów edukacyjnych w szkole odpowiedzialny
jest dyrektor szkoły, który:
a) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdza Szkolną
Listę Tematów Projektów Edukacyjnych oraz zestaw
projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku
szkolnym
b) koordynuje pracę opiekunów projektów;
c) przygotowuje harmonogram pracy na dany rok szkolny i
monitoruje jego terminową realizację;
d) nadzoruje prowadzenie dokumentacji projektów;
e) w porozumieniu z opiekunami projektów ustala termin i
formę publicznego przedstawienia rezultatów projektu
edukacyjnego;
f) decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego;
g) w wyjątkowych sytuacjach ma możliwość modyfikacji
listy projektów realizowanych w trakcie danego roku
szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia
i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna
(opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które
uniemożliwiły realizację podjętego zadania.
h) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić
zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów
i możliwości organizacyjnych szkoły.
2. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu,
który odpowiada w szczególności za:
a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z
uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy
programowej;

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów
projektu i
koordynowanie podziału uczniów na
poszczególne zespoły projektowe;
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów
(np.kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia
do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja
realizacji projektu), o ile zachodzi taka potrzeba;
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,
monitorowanie jego realizacji;
f) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań
projektowych i konsultacji;
g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
h) ustalenie terminu i formy publicznej prezentacji projektu;
i) przekazywanie wychowawcy ucznia informacji nt. jego
udziału w projekcie;
j) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy
projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy;
k) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy
wspomagali zespół na każdym etapie realizacji projektu.
3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
klas drugich o formie realizacji projektu do 15 września roku
szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny.
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją
projektu przez wszystkich uczniów klasy, 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).
4. Wszyscy nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są
zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów
zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna
projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu,
biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej
ocenie projektu.
§2
Zespoły projektowe
1. Zespół projektowy składa się z 2-30 uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą uczniowie jednej klasy lub tworzą oni
zespół międzyklasowy.
3. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa
się w sposób:
a) losowy,
b) poprzez dobór samodzielny uczniów,
c) poprzez wybór nauczyciela-opiekuna projektu.
4. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu
oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
5. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z
powodu choroby), opiekun projektu sam podejmuje decyzję o
włączeniu go do określonego zespołu, uwzględniając
zainteresowania i zdolności ucznia.
§3
Realizacja projektu
1. Realizacja projektu odbywa się podczas zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
Może być również częściowo dokonywana podczas zajęć
lekcyjnych, o ile uwzględniona zostanie w rozkładzie materiału
dla danej klasy.

2. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada
dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie
przez kilka zespołów uczniowskich.
3. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin
winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z
dyrektorem gimnazjum.
4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako
obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
a) uczniowie danej klasy;
b) uczniowie innych klas;
c) rodzice uczniów;
d) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz
samorządowych;
e) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za
ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
5. Gimnazjum zapewnia obsługę techniczną prezentacji projektu
wyłącznie w ramach posiadanych środków.
6. Dokumentacja projektu powinna zawierać: kartę projektu, arkusze
samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz
oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za
niezbędne do realizacji projektu.
7. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w
którym uczeń kończy gimnazjum.
§4
Ocena projektu
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z
innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o
ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było
ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.

3. Udział w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania i ma
odzwierciedlenie w przyjętym dla gimnazjum systemie punktacji
pozytywnej
i
negatywnej
zawartym
w
Programie
Wychowawczym.
4. Szczegółowe kryteria punktowe oceny projektu są
następujące:
a) uczeń pełnił funkcję lidera zespołu realizującego projekt
edukacyjny, wykazał się umiejętnością pracy w grupie a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i
nacechowana życzliwością. Brał czynny udział we wszystkich
kluczowych działaniach na poszczególnych etapach realizacji
projektu i wykazał się dużą aktywnością w czasie publicznej
prezentacji projektu +30 pkt.
b) uczeń był aktywnym uczestnikiem projektu, wzorowo
wypełniał swoje zadania, pomagał w realizacji projektu innym
członkom oraz opiekunowi zespołu + 20 pkt.
c) uczeń współpracował w zespole realizującym projekt
gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem
zadania +10 pkt.
d) uczeń wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu
gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych
zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole
- 10 pkt.
e) uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji
projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało
wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu
pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych
członków zespołu projektowego -20 pkt
f) uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał
się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i
opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno
w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna -30 pkt.
5. Opiekun projektu winien przedstawić informację
wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez
uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

6. Ocena ma charakter opisowy zgodnie z pkt.4§4 i kończy się
stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w
projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na
świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach
szkolnych.
5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem
danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do
dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę
ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie
nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na
podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

