Regulamin udziału w Projekcie Ekologia
Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych metodą projektu, w niniejszym regulaminie zwany: Projekt Ekologia.
Rozdział I
Szkoła
1.

W ramach Projektu Ekologia, szkoła realizuje program „Trzy żywioły” przez cztery semestry, tj. w roku szkolnym
2011/2012 i 2012/2013.

2.

Szkoła zapewnia realizację zajęć w wymiarze 50 godzin lekcyjnych na grupę w semestrze:
2.1. w ramach tygodniowego planu zajęć w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
2.2. w ramach zajęć terenowych wynikających z harmonogramu działań projektowych
2.3. w ramach wycieczek dydaktycznych wynikających z harmonogramu działań projektowych.

3.

Szkoła zapewnia udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Projektu
Ekologia.
3.1. Zajęcia organizowane przez Uniwersytet Wrocławski nie są wliczane do wymiaru 50 godzin na grupę
w semestrze.

4.

W ramach Projektu Ekologia koniec semestru następuje:
4.1. w roku szkolnym 2011/2012 pierwszy semestr upływa z dniem 28.02.2012r, drugi semestr upływa z dniem
15.06.2012r.
4.2. w roku szkolnym 2012/2013 pierwszy semestr upływa z dniem 15.02.2013r, drugi semestr upływa z dniem
15.06.2013r.

5.

Szkoła zapewnia realizację zajęć w ramach projektu Ekologia w odpowiednich warunkach lokalowych zgodnych
z przepisami prawa oświatowego.

6.

Szkoła zapewnia realizację zajęć terenowych i wycieczek w ramach projektu zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.

7.

Szkoła zapewnia warunki do udziału uczniów w zajęciach w ramach projektu realizowanych przez Uniwersytet
Wrocławski.
Rozdział II
Nauczyciele

8.

Zajęcia z uczniami w ramach projektu realizowane są przez interdyscyplinarny zespół co najmniej 2 nauczycieli.

9.

Pracę zespołu nauczycieli koordynuje opiekun szkolny.

10. Zespół nauczycieli opracowuje plan realizacji projektu z uwzględnieniem problemów badawczych i wynikających
z nich zadań w ramach programu „Trzy żywioły”.
10.1. W planowaniu realizacji projektu uczestniczą uczniowie.
11. Interdyscyplinarny zespół nauczycieli uwzględnia w planie realizacji projektu żywioł określony na dany semestr
dla szkoły.

12. Interdyscyplinarny zespół nauczycieli realizuje wybrane projekty zgodnie z założeniami, celami i wynikającymi
z nich sposobami realizacji programu „Trzy żywioły”.
13. Nauczyciele dokumentują realizację działań projektowych poprzez prowadzenie dzienników zajęć oraz kart pracy
nauczyciela.
Rozdział III
Szkolny opiekun projektu – zadania
14. Koordynowanie pracy nauczycieli, wspieranie pracy uczniów.
15. Monitorowanie działań zgodnie z harmonogramem, z uwzględnianiem wprowadzanych zmian.
16. Monitorowanie strony www.innowacyjnyekolog.pl (odpowiedzialność za przepływ informacji).
17. Monitorowanie i współtworzenie zakładki własnej szkoły na stronie www.innowacyjnyekolog.pl.
18. Bieżące informowanie Lidera projektu o zmianach w realizacji zaplanowanych zadań.
19. Bezpośredni kontakt z Partnerem 1 (Uniwersytet Wrocławski) i Partnerem 2 (EKO Projekt) w zakresie ustalania
zasad współpracy oraz terminów wybranych działań.
20. Monitorowanie dokumentowania realizowanych działań.
21. Przygotowanie sprawozdania z bieżącej realizacji projektu w szkole co 2 miesiące.
22. Przesłanie sprawozdania z realizacji projektu do Biura Projektu w ciągu 5 dni następnego miesiąca po upływie
okresu sprawozdawczego drogą elektroniczną.
23. Prowadzenie ewidencji godzin pracy nauczycieli.
24. Przesyłanie do Biura Projektu rozliczenia godzin pracy nauczycieli za każdy miesiąc, do 3 dnia następnego
miesiąca drogą elektroniczną.
25. Przekazywanie dokumentacji realizacji projektu do Biura Projektu we wskazanych terminach:
25.1. w roku szkolnym 2011/2012 – przekazanie dokumentacji za I semestr do 05.03.2012r, przekazanie
dokumentacji za II semestr do 20.06.2012r
25.2. w roku szkolnym 2012/2013 – przekazanie dokumentacji za I semestr do 20.02.2013r, przekazanie
dokumentacji za II semestr do 20.06.2013r .
Rozdział IV
Uczniowie
26. W szkole Projekt Ekologia realizowany jest przez co najmniej 1 grupę uczniów.
27. Grupa realizująca projekt w danym semestrze liczy 16-22 uczniów.
28. W ciągu 4 semestrów, Projekt Ekologia powinien być realizowany przez 25 uczniów, w przypadku jednej grupy
w szkole, przez 50 uczniów w przypadku dwóch grup w szkole.
29. Uczniowie podpisują zgłoszenia udziału w projekcie.

30. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział dziecka
w projekcie i podjęciu współpracy ze szkołą, w szczególności w zakresie nadzorowania udziału dziecka w
zajęciach.
31. Uczniowie w ramach grupy uczestniczą w Projekcie Ekologia co najmniej przez 1 semestr.
31.1. W Projekcie Ekologia powinno uczestniczyć możliwie dużo uczniów przez jak największą liczbę semestrów.
32. Uczniowie w danej grupie realizują zadania w ramach wybranego problemu badawczego w zespołach
projektowych liczących nie więcej niż 5 uczniów.
33. Obecność uczniów na zajęciach w ramach Projektu Ekologia jest obowiązkowa.
34. Uczniowie mają obowiązek aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z postanowieniami
statutu szkoły.
35. Nieobecność ucznia na zajęciach w ramach Projektu Ekologia jest usprawiedliwiana zgodnie z postanowieniami
statutu szkoły.
36. Realizacja zadań w ramach wybranego problemu badawczego powinna być zakończona przygotowaną przez
uczniów prezentacją efektów ich pracy.
37. Forma prezentacji i jej sposób upowszechnienia są dowolne, z zastrzeżeniem 37.1
37.1. Lider projektu może wskazać miejsce i czas zaprezentowania efektów pracy uczniów w ramach wybranego
problemu badawczego.
Rozdział V
Podsumowanie
38. Efekty pracy ucznia w ramach projektu będą uwzględniane w procesie oceniania zgodnie z programem
„Trzy żywioły”.
39. Wyróżniająca praca ucznia w ramach realizacji projektu co najmniej przez 2 semestry będzie uwzględniona
poprzez wpis na świadectwie szkolnym:
„Szczególne osiągnięcia w Projekcie Ekologia realizowanym w ramach POKL”
40. W ramach Projektu Ekologia będą organizowane obozy naukowe dla uczniów.
40.1. Zasady udziału uczniów w obozach naukowych określa odrębny regulamin.

