Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Stobiernej
Stobierna 38, 39 – 200 Dębica, tel/fax: (014) 681 74 23
e-mail:stobierna38@wp.pl www.stobierna.edu.pl
NIP 872-21-75-977

Regulamin realizacji
projektu edukacyjnego
w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz.
562 z późn, zmianami z dnia 20 sierpnia 2010r).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Stobiernej biorą udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego,
przy czym projektów nie powinno się realizować przed klasyfikacją śródroczną
w klasie pierwszej oraz po klasyfikacji śródrocznej w klasie trzeciej. Zalecanym
okresem do realizacji projektów jest czas nauki w klasie drugiej gimnazjum.
4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice( prawni opiekunowie) i uczniowie są
informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego
(w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku);
5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od
dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie krótkiej ulotki
informacyjnej albo ze strony internetowej szkoły www.stobierna.edu.pl .
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6. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy
z nauczycielem;
b) określenie celów projektu edukacyjnego,
c) zaplanowanie etapów jego realizacji;
d) wykonanie zaplanowanych działań;
e) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów i przez nauczyciela
prowadzącego projekt;
f) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
g) ocenę rezultatów projektu.
7. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez
wychowawcę końcowej oceny z zachowania w III klasie gimnazjum zgodnie z
zapisami zawartymi w Statucie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej.
8. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem nauczania danego
przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z tego
przedmiotu.
9. Ocenę z przedmiotu ustala opiekun projektu zgodnie z Przedmiotowym System
Oceniania. Jest to możliwe wówczas, gdy opiekunem projektu jest nauczyciel
danego przedmiotu i wcześniej poinformował o tym zespół uczniów.
10. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
11. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor gimnazjum może
zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
12. W przypadku o którym mowa w ust. 11 na świadectwie ukończenia gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
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ROZDZIAŁ II
Szczegółowe zasad realizacji projektu edukacyjnego
§ 2.

1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
2. Propozycje tematów projektów mogą być zgłaszane do wychowawcy lub
nauczycieli

danych

przedmiotów

przez

uczniów,

rodziców

lub

innych

przedstawicieli środowiska lokalnego wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna
projektu spośród nauczycieli.
3. W terminie do 30 września ( w roku szkolnym 2010/2011 do 31 października)
nauczyciele i opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi szkoły listę
tematów, cele projektów wraz z opisem problematyki danego projektu.
4. Ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje dyrektor
Zespołu Szkół w Stobiernej.
5. Opiekunem projektu edukacyjnego może być każdy nauczyciel zatrudniony w
Zespole Szkół w Stobiernej.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 udostępnia się uczniom, rodzicom na stronie
internetowej szkoły www.stobierna.edu.pl w zakładce projekty edukacyjne w
gimnazjum, na spotkaniu wywiadowczym oraz na godzinach wychowawczych.
7. Uczniowie na zasadzie dobrowolności tworzą zespoły projektowe.
8. Istnieje możliwość tworzenia zespołów między- oddziałowych.
9. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć nie mniej
niż 3 uczniów i nie więcej niż 6. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala
opiekun w porozumieniu z dyrektorem.
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10. Uczniowie, składając pisemną deklarację ( zał. nr 2), powinni nie później niż do
końca października (w roku szkolnym 2010/2011 do końca listopada) wybrać
tematy projektów zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
11. Uczniowie powinni zakończyć realizację projektu w klasie pierwszej lub drugiej do
końca kwietnia a w klasie trzeciej do końca stycznia.
12. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona
od tematyki realizowanego projektu edukacyjnego.
13. Prezentacja rezultatów projektów powinna być organizowana przez uczniów
i opiekunów w miesiącu maju lub czerwcu klas pierwszych i drugich, natomiast
dla klas trzecich w miesiącu lutym .
14. W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej niż to
zapisano w ust. 13, publiczna prezentacja będzie możliwa w innym terminie po
uzgodnieniu z dyrektorem.
15. W zależności od tematyki projektu w publicznych 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 itp.
e) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną
ze względu na charakter projektu.
16. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do
końca nauki ucznia w gimnazjum.
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ROZDZIAŁ III
Zakres obowiązków w trakcie realizacji
projektu edukacyjnego w szkole
§ 3.
Dyrektora szkoły
1. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z warunkami realizacji projektu
edukacyjnego w szkole.
2. Zaakceptowanie katalogu tematów projektów edukacyjnych wraz z opiekunami
do końca września ( w roku szkolnym 2010/2011 do końca października).
3. Zapewnienie warunków do realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły.
4. Zwolnienie ucznia

z

realizacji

projektu

edukacyjnego

w

szczególnie

uzasadnionych przypadkach.
5. Nałożenie na pracowników niepedagogicznych szkoły obowiązku udzielania
pomocy uczniom w realizacji i prezentacji projektu edukacyjnego.

§ 4.
Wychowawcy
1. Zapoznanie uczniów i rodziców z warunkami realizacji projektu edukacyjnego
w szkole.
2. Zbieranie propozycji tematów projektów edukacyjnych od uczniów, rodziców.
3. Zebranie deklaracji od uczniów o wyborze projektu w danym roku szkolnym
(zał. nr 2).
4. Monitorowanie realizacji danego projektu przez uczniów swojej klasy.
5. Dokonanie przydziału ucznia ( w przypadku gdy uczeń nie zgłosił swojego
udziału w żadnym projekcie) do jednego z zespołów lub w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami utworzenie nowego zespołu
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projektowego dla większej liczby uczniów nie zgłoszonych do projektu,
uwzględniając zainteresowania i zdolności uczniów.
6. Wystąpienie do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z udziału w realizacji
projektu edukacyjnego.
7. Dokonanie wpisu na świadectwie szkolnym informacji o realizacji projektu
edukacyjnego w gimnazjum.

§ 5.
Nauczycieli
1. Przygotowanie katalogu tematów projektów edukacyjnych wraz z opiekunami do
końca września ( w roku szkolnym 2010/2011 do końca października).
2. Opracowanie wraz z uczniami harmonogramu realizacji projektu.
3. Opracowanie kryteriów oceniania danego projektu oraz zapoznanie członków
zespołu uczniowskiego z tymi kryteriami.
4. Regularne spotkania konsultacyjne z uczniami – w celu służenia uczniom radą
i pomocą, z uwzględnieniem dużego stopnia samodzielności uczniów.
5. Dokonywanie systematycznej obserwacji i oceniania postępów uczniów
w pracach nad projektem zgodnie z wcześniej podanymi terminami.
6. Motywowanie uczniów do prowadzenia działań zaplanowanych w projekcie
i doprowadzenia ich do końca.
7. Udzielanie konsultacji uczniom bez względu na to czy są bezpośrednio
zaangażowani w realizację danego projektu.
8. Informowanie wychowawcę klasy o stopniu zaangażowania uczniów w prace
projektowe przed klasyfikacją śródroczną i końcowo roczną .
9. Prowadzenie karty monitorowania projektu ( załącznik nr 1), a po zakończeniu
realizacji projektu przekazanie jej dyrektorowi szkoły.
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§ 7.
Ucznia
1. Utworzenie zespołu uczniowskiego.
2. Wybór tematu projektu i złożenie pisemnej deklaracji o wyborze danego
projektu ( zał. nr 2 ).
3. Przygotowanie harmonogramu działań po konsultacji z opiekunem danego
projektu oraz zyskanie jego akceptacji.
4. Uczestnictwo

w

konsultacjach

organizowanych

przez

nauczyciela

(nauczycieli)– dotrzymywanie terminów.
5. Umiejętne wykorzystywanie rad i wskazówek nauczyciela.
6. Podejmowanie systematycznych działań mających na celu rozwiązanie
problemów szczegółowych związanych z wykonaniem projektu.
7. Dokonywanie samooceny pracy nad projektem lub oceny koleżeńskiej.
8. Opracowanie

sprawozdania

uwzględnieniem

ustalonych

i

przygotowanie

wcześniej

prezentacji

parametrów,

takich

projektu
jak

z

czas

prezentacji, możliwość wykorzystania technicznych środków prezentacji,
udział grupy w prezentacji.
9. Prezentacja projektu na forum klasy, szkoły lub przeprowadzenie projektu –
przedsięwzięcia w formie przygotowanego przedstawienia, uroczystości,
wycieczki itp.

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w
Stobiernej zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu
plenarnym w dniu 5 października 2010 r. uchwałą nr 26/2010
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załącznik nr 1
ARKUSZ MONITOROWANIA
REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ

Temat projektu:

Cele projektu:

Opiekun projektu:

Rok szkolny

Termin rozpoczęcia
projektu

Termin
zakończenia
projektu

Imiona i nazwiska uczniów realizujących projekt oraz klasa
l.p.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

L.p.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Nazwisko i imię
ucznia

Klasa
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Harmonogram prac nad projektem

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

Uwagi
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Sprawozdanie z realizacji projektu

Krótka informacja o terminie, miejscu, formie prezentacji wyników projektu
oraz liczbie odbiorców
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Wnioski i rekomendacje

Informacje o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego
do wpisania na świadectwie ukończenia gimnazjum

L.p.

Nazwisko imię ucznia

Informacja do wpisania na świadectwie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

................................
data i podpis nauczyciela

...................................
data i podpis dyrektora szkoły
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W opracowaniu sprawozdania należy uwzględnić:
1. Krótki opis przebiegu zadania:
a) przedstawienie rozwiązań poszczególnych problemów,
b)wykaz źródeł informacji wykorzystanych podczas realizacji (nazwisko i imię autora,
tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania).
2. Informacje dotyczące trudności jakie wystąpiły w czasie realizacji
projektu i sposoby radzenia sobie z nimi.
4. Analiza przydatności wiedzy zdobytej podczas realizacji danego
projektu.( czego się nauczyli?)

data i podpis nauczyciela

12

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Stobiernej
Stobierna 38, 39 – 200 Dębica, tel/fax: (014) 681 74 23
e-mail:stobierna38@wp.pl www.stobierna.edu.pl
NIP 872-21-75-977

załącznik nr 2

Deklaracja wyboru
projektu edukacyjnego
w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Imię
i nazwisko
ucznia

Klasa

Temat projektu
edukacyjnego

Opiekun
projektu

Termin
realizacji

Podpis
ucznia
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.......................................
data i podpis wychowawcy klasy
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