
Regulamin działalności zespołu realizującego projekt 

„Tajemnice Jeziora Gałęźnego”  
w ramach konkursu „NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA" 

 w Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie 

Rok szkolny 2012/2013 

 

I. Regulamin rekrutacji uczniów do zespołu realizującego projekt „Tajemnice 

Jeziora Gałęźnego” w ramach konkursu „NASZE JEZIORO – NASZA 

SPRAWA" 

1. Kandydatem do zespołu realizującego projekt może być każdy uczeń, który spełnił 

następujące warunki: 

a) jest uczniem klasy drugiej Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, 
b) na koniec klasy pierwszej uzyskał co najmniej dobrą ocenę  

z zachowania, 
c) na koniec klasy pierwszej otrzymał co najmniej dostateczną  ocenę z biologii, 

języka polskiego i informatyki, 
d) dotychczas angażował się w działalność ekologiczną na forum szkoły, 
e) uczestniczył w konkursach ekologicznych i/lub przedmiotowych z biologii i 

języka polskiego, z informatyki; w przypadku dużej liczby zainteresowanych 
realizacją projektu na korzyść ucznia przeważy udział w konkursach, 

f) złożył podanie o przyjęcie do zespołu do 17 września 2012. 
 

2. Zespół liczy 20 osób, które będą pracować w grupach: badawczej i 
dziennikarskiej. 

 
3. Zespół jest tworzony z uwzględnieniem porównywalnej liczby dziewcząt i 

chłopców. 
 

4. Lista osób przyjętych do zespołu i lista osób rezerwowych zostanie podana do 
wiadomości zainteresowanych w dniu 19 września  2012. 

 

II. Kwalifikacja uczestników zespołu realizujących projekt „Tajemnice Jeziora 

Gałęźnego” w ramach konkursu „NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA" 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do zespołu uczestniczącego w projekcie 
„Tajemnice Jeziora Gałęźnego” Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 
 

2. W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, 
b) nauczyciele prowadzący projekt. 

 
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 
b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi                  

w regulaminie, 



c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do zespołu i listę osób rezerwowych. 
 

 
III. Obowiązki  ucznia realizującego projekt „Tajemnice Jeziora Gałęźnego”  

w ramach konkursu „NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA" 

 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 
obowiązujących w szkole. 

2. Obecność uczniów w zajęciach jest obowiązkowa. 
3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP. 
4. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek na stanowisku pracy. 
5. Uczniowie  uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem. 
6. Uczniowie uczestniczą w następujących działaniach: 

a) spotkanie organizacyjne,  

b) 5 badań w terenie i/lub w pracowni biologicznej, 

c) badanie biologiczno-chemiczne podczas obchodów Międzynarodowego Dnia 

Ziemi, 

d) inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów - przeprowadzona dwukrotnie 

– jesienią i wiosną, 

e) inwentaryzacja punktów konfliktowych wokół jeziora, 

f) sprzątanie brzegów jeziora - w październiku 2012r. i w kwietniu 2013r., 

g) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów tematycznie związanych z Jeziorem 

Gałęźnym - dla uczniów kościerskich szkół podstawowych i gimnazjów, 

h) przygotowanie wystawy prac konkursowych, 

i) prezentacja wszystkich działań związanych z projektem, 

j) opracowanie raportu z realizacji zadania, 

k) spotkanie podsumowujące projekt. 

7. Wyniki badań biologiczno-chemicznych uczniowie prezentują na koniec każdego 

spotkania. 

8. Na spotkanie podsumowujące uczniowie przygotują i przedstawią prezentację 

zawierającą wyniki badań i innych działań.   

9. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu. 

10. W sprawach nieujętych regulaminem decyzję podejmują nauczyciele prowadzący 

projekt. 

11. Udział w projekcie „Tajemnice Jeziora Gałęźnego” może być projektem edukacyjnym 

w gimnazjum. 

IV. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie dnia 10.09.2012r.  

Załączniki: 

1. Harmonogram 

2. Wzór podania 


