Nowelizacja Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum Nr 60
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 13
Ustalenia ogólne
1. Uczeń gimńazjum realizuje jedeń projekt edukacyjńy w dańym roku
szkolńym, okreslońy rozporządzeniem MEN z 10.06.2015 r.
2. Dyrektor Osrodka zapewńia i stwarza waruńki do realizacji projektu w
ramach posiadańych srodkow.
3. Wicedyrektor Osrodka, o ktorym mowa w § 22 ust. 2 statutu Osrodka,
ktoremu podlega Gimńazjum, jest odpowiedzialńy za realizację projektów
edukacyjnych w szkole.
4. Wicedyrektor Osrodka, o ktorym mowa w § 22 ust. 2 statutu Osrodka,
ktoremu podlega Gimńazjum w porozumieńiu z radą pedagogiczńą okresla
szczegółowe waruńki realizacji projektu edukacyjńego zapisańe w
regulaminie realizacji projektów edukacyjńych, zwanych dalej
regulaminem.
5. Dyrektor Osrodka wprowadza zarządzeńiem zapisy regulamińu.
6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu realizowanego w II lub III klasie gimnazjum wpisywane są
uczńiowi ńa swiadectwie ukończeńia szkoły.
7. Projekty edukacyjńe realizowańe są w grupach klasowych lub
międzyoddziałowych; tzw. zespołach projektowych, liczących od 3 do 6
uczńiów pod opieką ńauczyciela.
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8. Udział uczńia w projekcie edukacyjńym ma wpływ ńa jego oceńę
zachowania.
9. Szczegołowe kryteria oceńy zachowańia, uwzględńiające udział uczńia w
projekcie edukacyjńym, zapisańe są w wewńątrzszkolńym systemie
oceńiańia w statucie Osrodka.
10. Czas trwańia projektów powińień wyńosić od 2 tygodńi do 3 miesięcy, w
zależ ńosci od problematyki i złoż ońosci projektu. W uzasadńiońych
przypadkach czas moż e byc wydłuż ońy (duż a abseńcja uczńiow, wypadki
losowe).
Zadania nauczycieli
11. Nad realizacją końkretńego projektu czuwa opiekuń projektu. Jego zadania
to:
a) omówieńie sceńariusza projektu z uczńiami;
b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
c) przygotowańie dokumeńtacji i zapozńańie uczńiów z zasadami jej
prowadzenia:
- karty projektu edukacyjnego,
- karty samooceny ucznia- karty pracy zespołu
- karty oceńy uczńia wg przyjętych kryteriow
- karty oceny projektu
- sprawozdania z realizacji projektu;
d) czuwańie ńad prawidłowym przebiegiem projektu;
e) orgańizowańie opieki ńad uczńiami podczas działań projektowych i
konsultacji;
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f) pomoc uczniom ńa każ dym etapie realizacji projektu;
g) motywowanie uczńiów do systematyczńej pracy;
h) pomoc w prezentacji projektu;
i) ocena projektu;
j) komuńikowańie się z wychowawcą uczńia ńt. jego udziału w projekcie;
k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt
edukacyjńy jest międzyprzedmiotowy.
12. Nauczyciel ńiebędący opiekuńem projektu, a wspołpracujący z opiekuńem
w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązańy do:
a) końsultacji dla uczńiów zgodńie z ustalońym harmońogramem;
b) czuwańia ńad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowańia opieki ńad uczńiami podczas działań projektowych i
konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) wspołpracy z opiekuńem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas
orgańizowańia Szkolńego Dńia Projektów;
f) udziału w ustaleńiu oceńy zachowańia uczńia.
13. Wychowawca klasy jest zobowiązańy do:
a) poińformowańia uczńiów i ich rodziców (prawńych opiekuńów) o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
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b) prowadzeńia działań orgańizacyjńych związańych z realizacją projektu
przez wszystkich uczńiow klasy, w szczegolńosci:
- przydzieleńie uczńiow do zespołow projektowych i wybor tematu
przez każ dego uczńia klasy,
- mońitorowańie udziału uczńiów w pracach zespołu poprzez końtakt z
opiekunem projektu,
- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komuńikowańie się z opiekuńami projektow w sprawie oceńiańia
zachowania;
d) prowadzeńia odpowiedńich zapisow w dokumeńtacji szkolńej,
związańych z realizacją przez uczńia projektu edukacyjńego (dzieńńik
lekcyjńy, arkusze oceń, swiadectwa).
Działania projektowe
I. Wybór tematu projektu
14. W termińie do 30 wrzesńia ńauczyciele gimńazjum przedstawiają
wicedyrektorowi Osrodka listę tematow z celami, opisem problematyki,
ktore będą wymagańe podczas realizacji projektu.
Zakres projektu edukacyjńego może dotyczyć wybrańych treści ńauczańia
określońych w podstawie programowej kształceńia ogólńego dla
gimńazjum lub wykraczać poza te treści.
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15. Wyboru okreslońego tematu dokońują uczńiowie do 20 pazdzierńika,
podpisując końtrakt.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
16. Opiekuńowie projektow omawiają z uczńiami: sceńariusz projektu,
harmońogram działań, wspomagają podział działań w zespole
projektowym, przygotowują końtrakt, omawiają wzory dokumeńtow i
kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
17. Opiekuńowie projektow i ńauczyciele pracujący z uczńiami wyzńaczają
miejsce i terminy konsultacji.
18. Opiekunowie projektow i ńauczyciele pracujący z uczńiami przygotowują i
wypełńiają kartę pracy zespołu.
III. Wykonanie zaplanowanych działań
19. Uczńiowie pod opieką ńauczycieli pracują ńad realizacją projektow do
końca maja dańego roku szkolńego.
20. Opiekuńowie projektów i ńauczyciele przygotowują Szkolńy Dzień
Projektow i uzgadńiają formułę prezeńtacji poszczegolńych projektow.
21. Uczńiowie dokońują samooceńy swojego udziału w projekcie.
22. Opiekuńowie projektow ustalają oceńę udziału uczńia w realizacji projektu.
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu
23. Projekty edukacyjńe prezeńtowańe są publiczńie podczas Szkolńego Dńia
Projektów.
24. Szkolńy Dzień Projektow odbywa się w czerwcu, w termińie uzgodńiońym
w kalendarzu roku szkolnego.
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25. Do końca roku szkolńego uczńiowie pod opieką ńauczycieli przygotowują
podsumowańie pracy ńad projektem edukacyjńym, które zostaje
umieszczońe ńa strońie ińterńetowej Ośrodka oraz zarchiwizowańe w
zasobach cyfrowych placówki.
Ustalenia dodatkowe
26. Dyrektor Osrodka decyduje o zwalńianiu ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany
wńiosek rodziców (opiekuńów prawńych).
27. Wicedyrektor Osrodka, ktoremu podlega Gimńazjum podejmuje decyzję o
umoż liwieńiu uczńiowi realizowańia projektu edukacyjńego ńa jego prosbę
w sytuacjach uńiemoż liwiających aktywńy udział w jego realizacji (ńp.:
ńauczańie ińdywidualńe, ińńe sytuacje zdrowotńe bądz losowe).
28. Wicedyrektor Osrodka, ktoremu podlega Gimńazjum w porozumieńiu z
radą pedagogiczńą moż e zmieńić zapisy ńińiejszego regulamińu,
dostosowując je do realiow i moż liwosci orgańizacyjńych szkoły.
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