
REGULAMIN  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO  

 W  PUBLICZNYM  GIMNAZJUM  

 W  TURAWIE 
 

1. Projekt edukacyjny w roku szkolnym 2011/12 będą obowiązkowo realizować 

uczniowie klas III w drugim semestrze nauki – po egzaminie gimnazjalnym – 

do 31.05.2012 r.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnych metod. 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Każdy nauczyciel uczący w klasach trzecich, przygotowuje do 30.09.2011 r. po 

dwa tematy prac projektu (religia, j.polski, j.angielski, j.niemiecki, historia, 

WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, wych. fizyczne). 

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. 

5. Szkolnym koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel informatyki, 

jego zadaniem jest kontrolowanie pracy opiekunów projektów – nauczycieli, 

których tematy zostały wybrane przez  grupy –       i niesienie pomocy grupom 

uczniowskim przy realizacji prezentacji. 

6. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć 5 – 10 

uczniów. Powinien być zróżnicowany pod względem umiejętności                      

i  możliwości uczniów. Ostateczną liczbę członków grupy ustala opiekun grupy 

- do 15.10.2011r. 

7. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego 

b) określenie celów 

c) zaplanowanie etapów jego realizacji 

d) wykonanie zaplanowanych działań 

e) monitorowanie realizacji projektu przez nauczyciela prowadzącego, w tym 

wypełnianie przez nauczyciela „karty monitorowania projektu” 

f) publiczne przedstawienie rezultatów. 

8. Sposób prezentacji projektów przez uczniów określają opiekunowie grup. 

9.   Najciekawsze prezentacje zostaną przedstawione szerszej społeczności po 

uzgodnieniu z opiekunem i szkolnym koordynatorem projektów edukacyjnych 

(np. w Dniu Sportu, na zebraniu z rodzicami, na radzie pedagogicznej). 

10. Stopień wywiązania się z powierzonego obowiązku i zadań z realizacji         

   projektu oraz zaangażowania uczniów ma wpływ na ocenę zachowania. 

11. Sposób dokumentacji projektu uczniowskiego określa opiekun projektu. 

12. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami grup, są zobowiązani służyć pomocą  

   uczniom w realizacji ich projektów. 

13. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie wychowanków  

w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń uczestniczył  

w realizacji projektu edukacyjnego. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi 



swojego udziału w żadnym projekcie edukacyjnym, wychowawca dokonuje 

przydziału ucznia do jednego z zespołów, po konsultacji z opiekunami grup. 

14. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić 

ucznia z jego realizacji. 

 


