Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
1. W projekcje edukacyjnym uczestniczą wszyscy uczniowie klas drugich.
2. Organizowanie i monitorowanie udziału wszystkich uczniów w projekcie jest zadaniem
wychowawców klas drugich, którzy zatwierdzają skład grup uczniowskich. (Dopuszczalne jest
samodzielne dobieranie się uczniów do poszczególnych grup.)
3. W celu realizacji projektu edukacyjnego uczniowie dobierani są w grupy 4 – 7 osobowe.
4. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów.
5. Zadaniem szkolnego koordynatora projektów jest pomoc nauczycielom opiekunom
projektów edukacyjnych, opracowanie „ szkolnego zestawu projektów”, zgromadzenie
i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej poszczególnych projektów oraz przekazanie jej
dyrektorowi szkoły.
6. Dyrektor szkoły powołuje nauczycieli będących opiekunami projektów. Udział nauczycieli
w realizacji projektów jest uzależniony od wybory tematów przez uczniów.
7. Jeden nauczyciel może być opiekunem max 2 projektów edukacyjnych.
8. W przypadku realizacji projektów interdyscyplinarnych opiekun grupy jest wspierany
przez nauczycieli innych przedmiotów.
9. Wszyscy nauczyciele do dnia 30 listopada podają po dwie propozycje tematów projektów
edukacyjnych, z których zostanie stworzony ”szkolny zestaw projektów”.
10. Uczniowie mogą zgłosić temat projektu edukacyjnego, który chcą realizować,
do koordynatora projektów w terminie do 15 grudnia. Po akceptacji przez koordynatora
temat zostaje umieszczony w „szkolnym zestawie projektów”
11. Do końca I semestru uczniowie wybierają temat swojego projektu ( z zestawu projektów)
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
12. Dopuszcza się możliwość realizacji przez różne grupy tego samego tematu projektu.
13. Realizacja projektu przewidziana zostaje na II semestr roku szkolnego.
14. Czas realizacji projektu nie powinien przekraczać 2 miesięcy.
15. Uczniowie sporządzają sprawozdania z realizacji projektu uzupełnione zdjęciami..
16. Uczniowie prezentują projekt w czasie zebrań z rodzicami.
17. Uczeń, który z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej nie realizuje projektu
jest zobowiązany do jego realizacji w klasie III.
18. Zadania opiekuna projektu:
1) Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu.
2) Ustalenie wspólnie z uczniami problemu i celów projektu.
3) Określenie zakresu, w jakim projekt realizuje podstawę programową.
4) Sprawowanie opieki nad uczniami, stałe monitorowanie prac poszczególnych
członków zespołu – w czasie cotygodniowych konsultacji.
5) Czuwanie nad doborem materiałów i wykorzystywanej bibliografii.
6) Pomoc w wyborze odpowiedniego sposobu prezentacji projektu.
7) Zaakceptowanie prezentacji projektu i sprawozdań wykonanych przez uczniów.
8) Ustalenie oceny z projektu oraz punktów do oceny zachowania. (należy wziąć pod
uwagę własne spostrzeżenia i notatki, samoocenę uczniów i oceny poszczególnych
członków zespołu).
9) Przekazanie informacji wychowawcom klas nt. ocen i punktów uzyskanych przez
poszczególnych członków zespołu.
10) Zgromadzenie i przekazanie całej dokumentacji (zgodnej z określonymi wzorami)
dotyczącej projektu do koordynatora projektu.

