REGULAMIN
Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych
pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych jest zespół
szkolnych koordynatorów gimnazjalnych projektów edukacyjnych łukowskich gimnazjów. Co
roku inne gimnazjum jest organizatorem etapu II.
2. Patronat nad przeglądem obejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
3. Przegląd jest organizowany corocznie.
§2
Cele przeglądu
1. Promocja metody projektu jako aktywnej formy zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży.
2. Promocja dobrych praktyk i docenienie kreatywności młodych ludzi
3. Upowszechnienie osiągnięć gimnazjalistów na oficjalnym serwisie internetowym miasta
Łuków.
4. Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
§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 typuje do etapu II finałowego maksymalnie 3 projekty zrealizowane w bieżącym
roku szkolnym. Etap II  finał to prezentacja wytypowanych projektów w środowisku lokalnym. Ma
on miejsce w obiekcie wskazanym przez organizatora danej edycji.
3. Projekt edukacyjny rozumiany jest jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Zespół realizujący
dany projekt może liczyć od 2 do 10 osób.
4. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela lub
nauczycieli szkoły, którą reprezentuje.
5. 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
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przeglądzie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez organizatora przeglądu danych osobowych
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.
6. 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.
7. Forma prezentacji rezultatów projektów dowolna, jednakże czas prezentacji nie powinien
przekraczać 15  20 minut.
8. Wytypowane projekty do przeglądu należy zgłosić do organizatora danej edycji do dnia 10
czerwca. Etap II  finał  odbędzie się w drugiej połowie czerwca.
§4
Zakres tematyczny gimnazjalnych projektów edukacyjnych
1. Tematyka projektów dowolna.
2. Projekty mogą mieć różną formę  np. filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu,
albumu, gry edukacyjnej, folderu, fragmentu przedstawienia teatralnego, itp.
§5
Podziękowania
1. Wszyscy uczestnicy finału Miejskiego Przeglądu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych 
szkoły i uczniowie  otrzymują pamiątkowe dyplomy.
§6
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. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.

Łuków, dn. 30.08.2013 r.
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