Załącznik nr 10
Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum
1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów klas II, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zespół powinien liczyć
minimum trzech uczniów.
2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści. Projekt może być
przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy.
3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
a. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
c. wykonanie zaplanowanych działań,
d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
e. Podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
4. Zadaniem nauczycieli opiekunów projektu jest:
a. wprowadzenie uczniów w problematykę projektu,
b. opracowanie karty projektu zawierającej: temat, skład zespołu, cele, realizowane działania i
harmonogram ich realizacji oraz zamierzone rezultaty projektu,
c. monitorowanie wszystkich etapów pracy uczniów nad projektem,
d. motywowanie uczniów do prowadzenia działań zaplanowanych w projekcie,
e. ocena ucznia biorącego udział w projekcie, o której mowa w ust. 5.
5. Uczeń realizujący projekt otrzymuje za jego realizację premię punktową uwzględnianą w ocenie
zachowania. Nauczyciel opiekun projektu ustalając premię punktową bierze pod uwagę następujące
obszary:
a. pracę zespołową,
b. planowanie, organizację i wykonanie projektu,
c. prezentacje projektu,
d. kreatywność uczniów.
6. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły powołuje zespół do spraw organizacji projektu.
7. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 6 wchodzą wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający
oddziałów, w których realizowane będą projekty, którzy spośród siebie wybierają szkolnego
koordynatora ds. projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym.
8. Nauczyciele uczący w oddziałach klas II, wychowawcy i nauczycieli wspomagający tych oddziałów
przedstawiają uczniom tematy projektów, spośród których zespoły uczniów dokonują wyboru tematu.
Po wyborze przez uczniów tematów projektów skład zespołu, o którym mowa w ust. 6 zostaje
poszerzony o nauczycieli opiekunów projektów.
9. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 6 jest:
a. opracowanie warunków realizacji projektów w danym roku szkolnym (sposoby realizacji,
prezentacji i podsumowania projektu oraz harmonogram działań) i przedstawienie ich do
zaopiniowania przez radę pedagogiczną,
b. monitorowanie przebiegu realizacji projektów.
10. Wychowawcy oddziałów klas II na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym.
11. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia (w tym ucznia
posiadającego orzeczenie o nauczaniu indywidualnym) w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor
gimnazjum na wniosek rodzica może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
13. 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”.

