Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w ZSO w Zabrzu

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
Ustalenia ogólne:
§1
Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu gimnazjalnego.
§2
Projekty realizowane są przez uczniów w klasie trzeciej, w szczególnych przypadkach uczeń
może zadanie wykonać wcześniej.
§3
Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły.
§4
Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe
kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane
są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
§5
Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub
jego rodzice wskazują (pisemnie), w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w
którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu który zostanie wpisany
na świadectwie ukończenia szkoły.
§6
Czas realizacji projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być
przedłużony przez opiekuna zespołu.
§7
Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie
środków.
§8
Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadaniem jest:
- omówienie scenariusza projektu z uczniami;
- przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
- przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania,
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
- organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
- pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
- pomoc w prezentacji projektu;
- ocena projektu;
- komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
-koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest
międzyprzedmiotowy.
§9
Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie
międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
- konsultacji z uczniami, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
- prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
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- współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Dni
Projektów;
- ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
- udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
§ 10
Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
- poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego;
- 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, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
- komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
- prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w projektach
edukacyjnych uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna projektu, ocenę
udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej,
związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (arkusze ocen, świadectwa).

Ustalenia organizacyjne:
§ 11
Na początku roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy III o warunkach i
zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem
§ 12
Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie III, nie później niż w
terminie do 15 września..
§ 13
W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi
listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana
podczas realizacji projektu.
Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
§ 14
Informacje, o których mowa w §13 , udostępnia się uczniom na stronie internetowej
gimnazjum i w bibliotece.
§ 15
Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 października, składając wspólną
pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 2 do 6, przy
czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
§ 16
Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów
uczniowskich.
§ 17
W przypadku gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym
będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z
powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do
określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
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§ 18
Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem
uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
- czas realizacji projektu,
- formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
- podział zadań w zespole i zasady współpracy,
- kryteria oceny projektu,
- sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.
§ 19
Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu i
poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji i wskazówek.
§20
Wszyscy nauczyciele gimnazjum zobowiązani są przynajmniej raz w trzyletnim cyklu
kształcenia do sprawowania opieki nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne.

Prezentacja projektów:
§ 21
Do 25 maja uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji
projektów. Wychowawcy klas III wraz z opiekunami projektów do 30 maja przygotowują
program Pokazu Projektów, uzgadniają formułę i czas prezentacji poszczególnych projektów.
§ 22
Każdy projekt kończy się samooceną uczestników projektu oraz oceną opiekuna.
§ 23
Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Pokazu Projektów.
§ 24
Pokaz Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku
szkolnego .
§ 25
Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły.

Ustalenia końcowe:
§ 26
Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w
uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
§ 27
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).
§ 28
Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji
projektów edukacyjnych.
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§ 29
Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Obowiązujące dokumenty.
Karta Projektu – powinna być podpisana przez opiekuna projektu i nauczycieli
wspomagających projekt oraz uczniów , którzy do niego przystąpili.
Karta Oceny Ucznia.- wypełnia opiekun projektu.
Lista tematów i lista grup – dla dyrektora szkoły.
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