Załącznik Nr 1do
Regulaminu realizowania
projektów edukacyjnych

Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Rok szkolny 2017/2018
Lp.
1.

Termin
do 08. 09. 2017r.

2.

do 11. 09. 2017r.

3.

do 15. 09. 2017r.

4.

do 15. 09. 2017r.

5.

18 - 22. 09.
2017r.
do 27. 09. 2017r.

6.

7.

od 28.09.2017r.
do 31.03. 2018r.

Zadanie
Złożenie przez nauczycieli propozycji jednego tematu projektu edukacyjnego do
koordynatora.
Ustalenie „Szkolnego wykazu projektów edukacyjnych” i udostępnienie go uczniom na stronie
internetowej szkoły, w gablocie szkolnej oraz za pośrednictwem wychowawców klas
i koordynatora projektów.
Zapoznanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z „Regulaminem realizacji
projektów edukacyjnych” przez wychowawców klas drugich.
Zgłoszenie koordynatorowi propozycji tematu projektu edukacyjnego wraz z celami i opisem
problematyki przez chętnych uczniów (wzór wniosku u koordynatora). Decyzję o
dopuszczeniu projektu podejmuje Dyrektor Szkoły. Temat dopuszczony do realizacji wpisuje
się do „Szkolnego wykazu projektów edukacyjnych”.
Wybór tematu projektu przez uczniów. Poinformowanie o decyzji koordynatora projektów.
Ustalenie „Szkolnego wykazu grup projektowych” i udostępnienie go uczniom w gablocie
szkolnej.
Praca zespołowa nad realizacją projektów edukacyjnych.

1

Odpowiedzialni
Wszyscy nauczyciele
Koordynator
Dyrektor szkoły
Koordynator
Wychowawcy klas drugich
Dyrektor szkoły
Koordynator
Uczniowie
Koordynator
Uczniowie
Koordynator
Wychowawcy klas drugich
Opiekunowie projektów
Opiekunowie projektów
Nauczyciele przedmiotów
Koordynator
Uczniowie

8.

szczegółowe
terminy zostaną
podane w
późniejszym
czasie

Wyznaczone terminy publicznej prezentacji projektów:
a) Dzień Patrona,
b) Konkurs Mikołajkowy,
c) Zebrania z rodzicami,
d) Koncert charytatywny,
e) Szkolny Konkurs Wiedzy o Regionie,
f) Dzień Wiosny;
g) w uzasadnionych sytuacjach na wniosek koordynatora projektów, opiekuna
i grupy projektowej za zgodą Dyrektora Szkoły możliwy jest inny termin prezentacji.

Opiekunowie projektów
Koordynator
Wychowawcy klas
Nauczyciele przedmiotów
Uczniowie

9.

w ciągu pięciu dni
od prezentacji
projektu

Spotkanie grupy projektowej z opiekunem, na którym wspólnie dokonują omówienia działań
projektowych i publicznej prezentacji. Opiekun projektu zapoznaje uczniów z przyznaną
punktacją w kategorii X kryteriów oceniania zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły, która
będzie uwzględniona przy ustaleniu oceny zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz ewentualną oceną lub ocenami cząstkowymi z poszczególnych przedmiotów. Zespół
uczniów przekazuje opiekunowi uzupełnioną dokumentację projektową.

Opiekunowie projektu
Uczniowie

10.

Złożenie szkolnemu koordynatorowi projektów dokumentacji zgromadzonej w trakcie
realizacji projektu (załączniki 2 – 6)

Opiekunowie projektów
Koordynator

11.

w ciągu 14 dni od
prezentacji
projektu
do 31. 05. 2018r.

Koordynator

12.

do 20. 06. 2018r.

Złożenie Dyrektorowi Szkoły dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji projektu
(załączniki 1 – 6).
Złożenie uzasadnionych wniosków o powtórzenie projektu w klasie trzeciej przez uczniów lub
rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali w kategorii X kryteriów oceniania zachowania
0 lub 1 punkt i ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
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Uczniowie zainteresowani
powtórzeniem projektu
Wychowawcy
Koordynator

