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REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
GIMNAZJUM W ORLI
Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w § 21a dodanym do
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 w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562,
z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz.
1046).
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a udział ucznia
w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekty uczniowskie realizowane są w II klasie gimnazjum.
5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, uczeń lub jego rodzice wskazują
w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje
do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany
na świadectwie ukończenia szkoły;
7. Ustala się następujący okres nieprzerwanej realizacji projektu edukacyjnego - od
początku grudnia do końca marca.
8. Okres, o którym mowa w pkt. 7, na wniosek zespołu uczniów może zostać
wydłużony najpóźniej do końca kwietnia, o ile z przyczyn usprawiedliwionych nie
jest możliwe zamknięcie projektu w planowanym terminie.
9. Decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu podejmuje opiekun projektu
w porozumieniu z dyrektorem.
10. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez
siebie środków.
11. Do dnia 30 września wychowawca informuje rodziców i uczniów o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010
roku) oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. Rodzice i uczniowie potwierdzają
zapoznanie się z informacjami o projekcie własnoręcznym podpisem.
12. Każdy nauczyciel uczący w danej klasie proponuje jeden temat z celami
ogólnymi oraz maksymalną liczba uczniów mogącą realizować projekt najpóźniej
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do 15 października danego roku szkolnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 15
grudnia 2010 roku).
13. Propozycje tematów projektów mogą być zgłaszane do wychowawcy przez
uczniów, rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego wraz
ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli.
14. Ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje dyrektor.
Dyrektor może też samodzielnie ustalić tematy projektów i określić ich opiekunów.
15. Informacje, o których mowa wpkt.12, 13, 14 udostępnia się uczniom na stronie
internetowej gimnazjum i w bibliotece.
16. Uczniowie do 30 października (w roku szkolnym 2010/2011 do 15 stycznia 2011)
wybierają temat projektu i tworzą na zasadzie dobrowolności grupy projektowe.
17. Ten sam temat projektu może być wybrany tylko przez jeden zespół projektowy.
18. Nauczyciel, którego projekt wybrano do realizacji, zostaje opiekunem projektu.
19. W skład danej grupy projektowej wchodzi nie mniej niż 4 uczniów.
20. 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),
wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania
i zdolności ucznia.
21. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu
z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji
projektu.
22. W terminie do końca listopada (w roku szkolnym 2010/2011 do 21 stycznia)
opiekun projektu przedstawia dyrektorowi szkoły harmonogram realizacji projektu
edukacyjnego wraz z propozycją formy publicznej prezentacji rezultatów projektu.
23. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu powinien na bieżąco monitorować
prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji
i wskazówek.
24. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów są zobowiązani do udzielania
wsparcia w realizacji projektu zespołowi projektowemu.
25. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 ust. 2
pkt. 2 lit. a) lub b) Karty Nauczyciela
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26. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona
od tematyki realizowanego projektu.
27. Prezentacje odbywają się w „Dniu Otwartym Szkoły”, w terminie do końca maja.
28. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi
nauczycielami przed jej dokonaniem.
29. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) wkład pracy i zaangażowanie ucznia,
b) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu),
c) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były
planowane i powstały;
d) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem
projektu;
e) samoocenę uczniów.
30. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu
realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów
tydzień po prezentacji projektu.
31. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego
w projekcie 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.
32. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego
przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny 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 pkt. 31.
33. Niezależnie od oceny, o której mowa w p. 32 opiekun projektu jest zobowiązany
do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą
składać się powinna informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
Wnioski z ewaluacji opiekunowie projektów przedstawiają na posiedzeniu rady
pedagogicznej w sierpniu.
34. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana
do końca nauki ucznia w gimnazjum.
35. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać:
a) kartę projektu,(zal.1.)
b) arkusze samooceny,(zal.3)
c) arkusz ewaluacji,(zal.4)
e) arkusz oceny projektu,(zal.2)
f)inne dokumenty , które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
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36. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu wpisuje się na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.
37. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego takich jak:
a) długotrwała choroba w trakcie realizacji projektu,
b) zdarzenie losowe, które ma wpływ na zdolność do pracy ucznia,
c) zmiana szkoły w III klasie gimnazjum, a w poprzedniej szkole ucznia nie był
jeszcze realizowany projekt edukacyjny
dyrektor szkoły na pisemny, umotywowany wniosek rodziców (prawnych
opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może
zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
38. W przypadku, o których mowa w pkt. 37, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony/zwolniona.
39 .Warunkiem zaliczenia projektu przez ucznia jest
a) 30 % obecności na zaplanowanych zajęciach,
b) 30 % wykonania powierzonych mu zadań,
c) udział w publicznej prezentacji.
40 W przypadku, gdy uczeń nie spełni któregoś z wyżej wymienionych punktów,
projekt jest niezaliczony i na świadectwie wpisuje się niezliczony.
42 W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych nie może uczestniczyć
w prezentacji projektu, ustala się dodatkowy termin prezentacji na forum klasy.

