
Regulamin realizacji projektow edukacyjnych

w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej

I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi



I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne

Projekt edukacyjny jest zespolowym, planowym dzialaniem uczniow,
majajDym na celu rozwiajzanie konkretnego problemu, z zastosowaniem
roznorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moze dotyczyc wybranych
tresci nauczania okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia ogolnego
dla gimnazjow lub wykraczac poza te tresci.

Projekt edukacyjny jest realizewany przez zespol uczniow pod opiek%
nauczyciela i obejmuje nastej3uj%ce dzialania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego

- okreslenie celow projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapow jego
realizacji

- wykonanie zaplanowanych dzialan

- publiczne przedstawienie rezultatow projektu edukacyjnego

Szczegoiowe warunki realizacji projektu edukacyjnego okresla
dyrektor gimnazjum wporozumieniuzRadq.Pedagogiczn%

Wychowawca klasy na poczatku roku szkolnego, w ktorym uczniowie
b^da^ realizewac projekt edukacyjny, informuje uczniow i ich rodzicow
(prawnych opiekunow) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

1. Uczniowie gimnazjum maja obowiazek realizewac jeden projekt
edukacyjny w cyklu ksztalcenia (na podstawie rozporzajdzenia
Ministra Edukacji z 20 sierpnia 2010 roku zmieniajajsego
rozporzajdzenie z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkolach
publicznych - Dz. U. nr 156, poz. 1046).

2. Projekty realize wane 33. w klasie drugiej, a w szczegolnych wypadkach
ich realizacja moze zostac dokonczona nie pozniej niz do zakonczenia I
semestru klasy trzeciej.



3. Uczen w jednym roku szkolnyrn moze brae udziai w realizacji jednego
projektu.

4. Tylko jeden temat projektu wybrany przez ucznia zostanie wpisany
uczniowi na swiadectwo ukonczenia szkofy.

5. Uczniowie moga^ realizewac prqjekty w grupach klasowych lub
miejdzyoddzialowych liczajsych 4-6 osob.

6. Szkola zapewnia warunki do realizacji projektow w ramach
posiadanych srodkow.

7. Udziai ucznia w projekcie ma wplyw na jego ocene_ z zachowania.
Szczegolowe kryteria oceny uwzgl^dniajajse zaangazowanie ucznia w
prace projektowe zapisane sâ  w Wewnatrzszkolnym Systemic
Oceniania.

8. Jeden projekt moze bye realizewany przez jeden zespol uczniowski.

9. Czas trwania projektu powinien wynosic od 3 tygodni do 4
miesi^cy i moze bye, w razie potrzeby, przedtuzony za zgodq. opiekuna
zespohi i dyrektora szkoly.

10. System podzialu na poszczegolne zespoly projektu odbywa si?:

a) poprzez dobor samodzielny uczniow

b) poprzez wybor dokonany przez nauczyciela.

11. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, uniemozliwiajajDych
udzial ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoly
moze zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, na swiadectwie ukonczenia
gimnazjum wmiejscuprzeznaczonym na wpisanie informacji o
udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje si?
,,zwolniony" albo ,,zwolniona".



II. Zadania opiekuna projektu

1. Omowienie scenariusza projektu z uczniami.

2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami. (zal. 2)

3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniow z zasadami jej
prowadzenia:

- karta projektu (zai. 3)

- karta oceny projektu (zal. 4)

- karta samooceny ucznia (zal. 5)

- sprawozdanie z realizacji projektu (zal. 6)

4. Czuwanie nad prawidlowym przebiegiem projektu.

5. Pomoc uczniom na kazdym etapie realizacji projektu (konsultacje nie
rzadziej niz raz na 2 tygodnie)

6. Pomoc w prezentacji projektu.

7. Ocena udzialu ucznia w realizacji projektu. (zal. 4)

8. Konsultacje z wychowawca ucznia na temat udzialu ucznia w
projekcie.



III. Zadania wychowawcy klasy

1. Poinformowanie uczniow i ich rodzicow (prawnych opiekunow) o
koniecznosci realizacji projektu edukacyjnego.

2. Komunikowanie si§ z opiekunami projektow w sprawie oceniania
zachowania.

3. Dokonywanie zapisow dotyczajsych realizacji projektu w dokumentacji
szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, swiadectwa, inne dokumenty).

4. Prowadzenie dzialan organizacyjnych zwiazanych z realizacj 3. projektu
przez wszystkich uczniow klasy dotyczajsych w szczegolnosci:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez kazdego ucznia klasy

- monitorowanie udzialu ucznia w pracach zespolu poprzez kontakt

z opiekunem zespohi

- przekazywanie informacji rodzicom

5. Nauczyciel nieb^dajsy opiekunem projektu jest zobowiajzany do
udzielania wsparcia w realizacji projektow zespotowi, ktory za
posrednictwem opiekuna projektu zwroci si^ o pomoc, a takze, na prosb^
opiekuna projektu, udzial w opracowaniu kryteriow oceny projektu i
samej ocenie projektu.



IV. Zadania uczniow realizuj^cych projekt edukacyjny

1. Wybor tematyki projektu po zapoznaniu si§ z celami i problematyka^
przedstawiona^przez opiekuna projektu

2. Wspolnie z opiekunem projektu ustalenie zasad wspolpracy w
realizacji projektu, przydzialu zadan w zespole.

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiajzywanie si§ z
podje^ych i wyznaczonych zadan.

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakonczeniu w terminie
uwzgl^dnionym z opiekunem projektu.

5. W przypadku, gdy uczen:

- nie zdecyduje o wyborze tematu

- nie okresli zespohi, z ktorym b^dzie realizewai projekt

- nie zlozy deklaracji

wychowawca klasy wla^cza go do okreslonego zespohi, uwzgl^dniajajc
zainteresowania i zdolnosci ucznia.



V. Dzialania projektowe

1. Na poczatku kazdego roku szkolnego (wrzesien) wychowawca
informuje uczniow klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu
oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2. Rodzicom przekazuje si§ informacje na pierwszym zebraniu w

klasie II.

3. W terminie do 31 sierpnia wybrani przez dyrektora nauczyciele
ustalaj%minimum dwa tematy projektow edukacyjnych do realizacji w
danym roku szkolnym i przekazuja^ szkolnemu koordynatorowi do spraw
projektu.

4. Uczniowie do 30 wrzesnia dokonuja^ wyboru tematu projektu, ktory
b^da^ realizowac. Skladaja^u wychowawcy pisemna^ deklaracj§, wskazujajs
wszystkich czlonkow zespolu i temat projektu. (za}. 1) Nastepnie
wychowawca przekazuje deklaracje szkolnemu koordynatorowi do spraw
projektu.

5. Opiekunowie wybranych projektow omawiajq. z uczniami:
scenariusz projektu, harmonogram dzialan, wspomagaja^podzial zadan w
grupie, przygotowuja^kontrakt, omawiajq, wzory dokumentow, kryteria
oceniania projektu i jego prezentacji.

6. Opiekunowie projektow pracujajsy z uczniami wyznaczaja^ terminy
konsultacji (minimum raz na 2 tygodnie).

7. Opiekunowie projektow pracujajcy z uczniami przygotowujq. kart£
projektu. (zal. 3)

8. Uczniowie pod opieka^ nauczycieli pracuja^nad realizacji projektu
najdalej do konca maja danego roku szkolnego, a w roku szkolnym
2011/2012 do 28.01.2012 r.

9. Zakonczeniem projektu jest publiczna prezentacja, ktorej forma jest
uzalezniona od tematyki realizewanego projektu.



10. Projekt rnoze si§ konczyc ,,produktem", czyli materialnym efektem,
ktory b^dzie mogl bye latwo wykorzystany w czasie koncowego pokazu,
np.:

- plakat,

- collage,

- inna forma plastyczna,

- ksiajzka, broszura,

- ulotka,

- gazetka,

- prezentacja multimedialna,

- strona internetowa,

- model zjawiska,

- makieta z opisem,

- film,

- nagranie dzwi^kowe,

- piknik naukowy, obywatelski,

- relacja z debaty lub publiczna dyskusja,

- szkolna lub mi^dzyszkolna wystawa,

- festiwal, ,,targowisko" prac uczniow,

- wspolny raport z przeprowadzonego badania,

- relacja z konferencji naukowej z prezentacjami i warsztatami
prowadzonymi przez uczniow,

- przedstawienie teatralne,

- inscenizacja,

- edukacyjna gra plenerowa (uliczna, szkolna),

- lub inne za zgodq. nauczyciela - opiekunka projektu.



11. Prezentacje odbywajq, si§ po zakonczeniu projektu w terminie
podanym przez opiekuna projektu lub w innym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkofy.

12. Uczniowie dokonuja^ samooceny projektu. (zal. 5)

13. Qpiekun projektu dokonuje oceny zaangazowaniauczniow w
realizacje projektu i wpisuje ja jako ocene czastkowa^do dziennika.

14. Po zakonczeniu realizacji projektu opiekun projektu przekazuje pelna^
dokumentacj^ dyrektorowi szko3y.



VI. Ustaienia dodatkowe

1. Dyrektor szkofy decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego.

2. Dyrektor szkofy rozstrzyga sytuacje problemowe moga^ce pojawic
podczas realizacji projektu.

3. Dyrektor szkofy w porozumieniu z Rad% Pedagogicznq. moze zmienic
zapisy niniejszego regulaminu, dostosowujajD je do realiow i mozliwosci
organizacyjnych szkofy.

4. Dokumentacj? dotyczajca^ projektu przechowuje sie_ do konca roku
szkolnego, w ktorym uczen konczy gimnazjum.

5. Uczen przepisany z innej szkofy do OgolnoksztalcajDej Szkofy
Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego, ktory nie zrealizowai projektu
edukacyjnego, ma obowiajzek zrealizowac go z uczniami klasy drugiej.

6. Ocena z projektu ma wpfyw na ocen§ z zachowania ucznia.



Vll. Wykaz zal^cznikow:

zal. 1 Deklaracja przystapienia ucznia do realizacji projektu
edukacyjnego

zal. 2 Kontrakt

zal. 3 Karta projektu

zal. 4 Karta oceny projektu edukacyjnego

zal. 5 Karta samooceny ucznia

zal. 6 Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
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