Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
w roku szkolnym 2017 /2018
Szkolny koordynator projektu edukacyjnego – Anna Szymańska
Zadania
Powołanie szkolnego koordynatora projektu
edukacyjnego

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

30.08.2017 r.–
posiedzenie Rady
Pedagogicznej

Dyrektor

13.09.2016 – zebrania z Wychowawcy klas drugich

Omówienie ogólnych zasad realizacji projektu
rodzicami
edukacyjnego przez uczniów klas drugich
Przedstawienie koordynatorowi listy tematów projektów 13.10.2017
edukacyjnych
Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
posiedzenie Rady
propozycji tematów projektów
Pedagogicznej

przewodniczący zespołów
samokształceniowych
koordynator

18.10.2017
Zatwierdzenie listy tematów i harmonogramu realizacji posiedzenie Rady
projektu edukacyjnego.
Pedagogicznej
Powołanie Zespołu Koordynującego (koordynator,
opiekunowie projektów, wychowawcy klas II,
bibliotekarz, informatyk).
Poinformowanie uczniów o zasadach i warunkach
realizacji projektu edukacyjnego

18.10.2017
18.10.2017 r. –
posiedzenie Rady
Pedagogicznej
do 27.10.2017

/na godzinach wychowawczych, na stronie internetowej
szkoły, w bibliotece szkolnej/
Poinformowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o
do 27.10.2017
zasadach realizacji projektu edukacyjnego

Ogłoszenie uczniom szkolnej listy tematów projektów

do 27.10.2017

/na godzinach wychowawczych, na stronie internetowej
szkoły, w bibliotece szkolnej/
Tworzenie przez uczniów ( samodzielnie lub przy
do 10.11.2017
pomocy nauczyciela) 3 – 8 osobowych zespołów, które
będą realizowały wybrany projekt edukacyjny
Wybór przez każdy zespół tematu projektu
do 10.11.2017 r.
/ze szkolnej listy projektów/
Poinformowanie rodziców o wybranym przez dziecko
projekcie
Ustalenie w zespołach celów i terminów realizacji
poszczególnych etapów projektu

do 17.11.2017

dyrektor

wychowawcy klas II –
informacje szczegółowe
wychowawcy klas III przypomnienie
wychowawcy klas II –
informacje szczegółowe –
wpisanie informacji do zeszytu
do korespondencji
wychowawcy klas III –
przypomnienie
wychowawcy klas II
koordynator

wychowawcy klas II

wychowawcy klas II
opiekunowie projektów
wychowawcy klas II
opiekunowie projektów

do 30.11.2017
/szczegółowy harmonogram działań/)

Dyrektor, rada pedagogiczna

Opracowanie szkolnego harmonogramu prezentacji
poszczególnych projektów

do 08.12.2017

opiekunowie projektów

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu prezentacji
projektów

do 11.12.2017

wychowawcy klas II
koordynator

/na godzinach wychowawczych, na stronie internetowej
szkoły, w bibliotece szkolnej/
Omówienie z uczniami scenariusza i szczegółowego
do 30.11.2017
harmonogramu działań projektowych, omówienie
wzorów dokumentów i kryteriów oceniania projektu oraz
jego prezentacji
Opracowanie karty projektu
do 08.12.2017

Praca nad realizacją projektu.

opiekunowie projektów

opiekunowie projektów

do 30.04.2018 r.

uczniowie

Publiczna prezentacja projektu

do 11.05.2018 r.

opiekunowie projektów
opiekunowie projektów

/ zgodnie ze szkolnym harmonogramem i w formie
ustalonej z opiekunem projektu/
Ocena projektu

do 18.05.2018 r.

opiekunowie projektów

do 25.05.2018 r.

opiekunowie projektów

do 30 .05.2018 r.

opiekunowie projektów

Plenarne posiedzenie
Rady Pedagogicznej

Zespół Koordynujący,
koordynator

do 31.08.2019 r.

wychowawcy klas II

/ z uwzględnieniem zaangażowania i wkładu pracy
każdego członka zespołu w trakcie realizacji projektu/
Ewaluacja i sporządzenie sprawozdania z realizacji
projektu
Skompletowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie
jej koordynatorowi.
Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie
Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na
koniec roku szkolnego 2017/2018
Przechowywanie dokumentacji projektowej do
zakończenia nauki ucznia w szkole

dyrektor szkoły

