
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

w Gimnazjum w Rudzie – Hucie w roku szkolnym 2014 / 2015

Zadania Termin 
realizacji

Odpowiedzialni

Poinformowanie uczniów o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego – wg Regulaminu Realizacji Projektu Edukacyjnego w 
Gimnazjum w Rudzie – Hucie (odnotowanie tego faktu w 
wydarzeniach klasy)
Przekazanie informacji zwrotnej koordynatorowi projektu (zał. 1a)

Do 29.04.2014r.

30.04.2014r.

Wychowawcy kl. I

Poinformowanie rodziców uczniów /prawnych opiekunów/ o 
warunkach realizacji projektu edukacyjnego – wg Regulaminu 
Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum w Rudzie - Hucie
Przekazanie informacji zwrotnej koordynatorowi projektu (zał. 1b)

Do 09.05.2014r.

12.05.2014r.

Wychowawcy kl. I

Przekazanie koordynatorowi propozycji tematów projektów 
edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/15 (zał. 2)
(nauczyciele zgłaszają po dwie propozycje tematów projektów z każdego 
przedmiotu)

Do 30.04.2014r.
Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych

Umieszczenie na stronie internetowej szkoły listy tematów projektów 
edukacyjnych, zgłoszonych przez nauczycieli do realizacji w roku 
szkolnym 2014/15.

06.05.2014r. Koordynator 

Zbieranie pisemnych deklaracji potwierdzających udział ucznia w 
wybranym projekcie.
Tworzenie przez wychowawcę zespołów projektowych (liczących od 
3 do 5 uczniów), które będą realizowały wybrany projekt 
edukacyjny.

Do 23.05.2014r. Wychowawcy kl. I

Dostarczenie do koordynatora deklaracji uczniów z wybranym 
tematem projektu (zał. 3). 26.05.2014r. Wychowawcy kl. I

Sporządzenie listy tematów projektów edukacyjnych wybranych 
przez uczniów do realizacji w roku szkolnym 2014/15 27.05.2014r. Koordynator 

Zatwierdzenie tematów projektów edukacyjnych realizowanych w 
bieżącym roku szkolnym. 28.05.2014r. Dyrektor szkoły

Omówienie  z uczniami scenariusza i harmonogramu działań 
projektowych, przygotowanie kontraktu, omówienie wzorów 
dokumentów i kryteriów oceniania projektu oraz jego prezentacji

Do 6.06.2014r. Opiekun projektu

Ustalenie w zespołach projektowych celów i terminów realizacji 
poszczególnych zadań  projektowych – opracowanie szczegółowego 
harmonogram działań.
Przedstawienie koordynatorowi wstępnego sprawozdania
 z przebiegu pracy grupy projektowej.

Do 18.06.2014r.

Do 20.06.2014r.

Opiekun projektu

Lider grupy 
projektowej

Realizacja zadań projektowych. 
wrzesień 2014 – 
marzec 2015

Uczniowie kl. II
Opiekun projektu



Przekazanie pisemnej informacji o zaawansowaniu grup w realizacji 
projektu do koordynatora ( ewentualne trudności, braki, itp.) 
w celu poinformowaniu rodziców, zdopingowania uczniów.

I termin: 
Do 28.11.2014r.
II termin: 
Do 30.01.2015r.

Uczniowie kl. II
Opiekun projektu

Przygotowanie w zespołach projektowych listy niezbędnych do 
prezentacji pomocy naukowych i środków technicznych /spośród 
tych, które posiada szkoła lub zorganizowanych we własnym 
zakresie/

Do 15.03.2015r. Opiekun projektu
Wychowawcy kl. II

Opracowanie szkolnego  harmonogramu prezentacji poszczególnych  
projektów. Do 10.03.2015r. Koordynator 

Publiczna prezentacja wszystkich projektów realizowanych 
przez uczniów klas drugich. Zgodnie z 

harmonogramem 

Uczniowie kl. II
Opiekun projektu
Wychowawcy kl. II

Uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia projektu.
Do 15.05.2015r.

Uczniowie kl. II
Opiekun projektu
Wychowawcy kl. II

Przekazanie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia udziału ucznia 
w  projekcie edukacyjnym do szkolnego koordynatora projektów. 20.05.2015r. Opiekun projektu

Przygotowanie informacji do arkusza ocen o udziale ucznia w 
edukacyjnym projekcie gimnazjalnym Do 12.06.2015r. Koordynator

Opracowanie sprawozdania z realizacji projektów i przedłożenie go 
radzie pedagogicznej (zaproponowanie ewentualnych zmian w 
realizacji projektów na lata następne).

do  końcowej 
rady 
pedagogicznej

Koordynator 

Szkolny koordynator projektów

                                                                            Agnieszka Tomaszewska


