REGULAMIN
Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych jest Gimnazjum
nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie.
2. Patronat nad przeglądem obejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
3. Przegląd jest organizowany corocznie.
§2
Cele przeglądu
1. Promocja osiągnięć łukowskich gimnazjalistów. (promocja dobrych praktyk)
2. Podniesienie poziomu gimnazjalnych projektów edukacyjnych.
3. Podniesienie motywacji wśród młodych ludzi i docenienie ich kreatywności.
4. Promocja nagrodzonych projektów na oficjalnym serwisie internetowym miasta Łuków.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Adresatami przeglądu są uczniowie łukowskich gimnazjów:
 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego,
 Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego,
 Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego,
2. Przegląd składa się z dwóch etapów. Etap I to eliminacje w gimnazjach macierzystych.
Każda szkoła dopuszcza do etapu II finałowego maksymalnie 3 projekty zrealizowane w
bieżącym roku szkolnym. Etap II  finał to wybór trzech najlepszych projektów. Ma on miejsce w
Gimnazjum nr 2.
3. Projekt edukacyjny rozumiany jest jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na
celu rozwiązanie konkretnego problemu czy zadania z zastosowaniem różnych metod. Zespół
realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 2 osoby, a nie więcej niż 16 osób.
4. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela lub
nauczycieli szkoły, którą reprezentuje.
5. Projekty edukacyjne wybrane na przegląd muszą być pracami własnymi.
6. Do każdego projektu należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą:
a) informację o opiekunie zespołu i zespole uczniowskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Regulaminu;
b) dane autorów, a także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autorów projektów na udział w
przeglądzie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez organizatora przeglądu danych osobowych
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w celach wynikających z organizacji przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
7. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą zakwalifikowane do przeglądu.
8. Organizator zapewnia dostęp do rzutnika multimedialnego, ekranu, laptopa z głośnikami oraz
odtwarzacza CD i DVD. W przypadku innych wymagań uczestnicy proszeni są o wcześniejszy
kontakt z organizatorem.
9. Forma prezentacji rezultatów projektów dowolna, jednakże czas prezentacji nie powinien
przekraczać 15  20 minut.
10. Regulamin przeglądu jest dostępny na stronie organizatora.
11. Terminarz danej edycji przeglądu ustala organizator w porozumieniu ze szkolnymi
koordynatorami projektów z poszczególnych gimnazjów. W roku szkolnym 2012/2013
obowiązują terminy: etap I  do 10 czerwca, etap II  14 czerwca, godz. 14:30  16:30.
§4
Zakres tematyczny gimnazjalnych projektów edukacyjnych
1. Tematyka projektów dowolna. Mile widziane prace nawiązujące do tematyki lokalnej, związane
z historią miasta, regionu, przyrody, itp.
2. Projekty mogą mieć różną formę  np. filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu,
albumu, gry edukacyjnej, folderu, fragmentu przedstawienia teatralnego, itp.
§5
Warunki składania prac
1. Zadaniem szkoły jest przesłanie dokumentacji projektowej w nieprzekraczalnym terminie do
10 czerwca danego roku na adres organizatora lub złożenie jej osobiście w sekretariacie.
2. Projekty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Do zgłoszonego projektu muszą być dołączone maksymalnie dwa zdjęcia w wersji
elektronicznej obrazujące przedsięwzięcie, będące przedmiotem projektu edukacyjnego,
które będzie wykorzystywane w materiałach prasowych w celach promocyjnych w przypadku,
gdy projekt będzie popularyzowany przez organizatora.
§6
Zasady przyznawania nagród
1. Nad przebiegiem przeglądu czuwa jury powoływane przez organizatora w składzie:
przedstawiciel Burmistrza Miasta Łuków (przedstawiciela ŁOK) i po jednym nauczycielu z
każdego gimnazjum. Nauczyciel nie może być równocześnie opiekunem projektu biorącego
udziału w przeglądzie w danej edycji.
2. Kryteria oceny to:
a) zgodność treści z tematem,
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b) wartość merytoryczna i edukacyjna,
c) jakość wykonania przedstawienia projektu,
d) oryginalność i różnorodność sposobów realizacji tematu,
e) poprawność merytoryczna,
f) samodzielność prac uczniowskich.
3. Jury dokonuje oceny projektów. Protokół obrad jury stanowi podstawę do przyznania nagród
przez Burmistrza Miasta Łuków.
4. Decyzje jury są ostateczne.
§7
Nagrody
1. Nagrodzone projekty otrzymują miejsca I  III oraz nagrody rzeczowe dla szkół.
2. Członkowie zespołów nagrodzonych projektów otrzymują symboliczne nagrody.
2. Wszyscy uczestnicy finału Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
otrzymują pamiątkowe dyplomy.
3. Opiekunowie laureatów otrzymują pamiątkowe podziękowania.
§8
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Lista nagrodzonych zespołów projektowych ogłoszona będzie na stronie organizatora oraz
oficjalnym serwisie internetowym miasta Łuków.
2. Organizator przeglądu poinformuje telefonicznie laureatów o terminie i miejscu wręczenia
nagród.
§9
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w przeglądzie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków
niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do udziału w przeglądzie jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne
opublikowanie projektu edukacyjnego w całości lub we fragmentach.
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga jury przeglądu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przeglądu w każdym czasie (edycji
danego roku).

Łuków, dn. 23.05.2013 r.
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