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Gminny międzyszkolny projekt edukacyjny 

Głównymi celami projektu: są przybliżenie uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom gminy Piaseczno 

historii, kultury, geografii, przyrody, ekologii oraz walorów turystycznych ich najbliższej okolicy, jak również 

promowanie dbałości o najbliższą okolicę w myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie”. Dzięki metodzie projektu 

(m.in.  projektu badawczego) uczniowie będą mieli okazję rozwijać m.in. umiejętności pracy w grupie, pozyskiwania  

i przetwarzania informacji oraz autoprezentacji. Projekt będzie też dawał możliwość nawiązywania kontaktów  

z uczniami z innych szkół w ramach wymiany doświadczeń. 

Organizatorzy i partnerzy projektu: 

Prywatne Gimnazjum nr 2 

„Szkoła Marzeń”, 05-500 Piaseczno, ul. Zielona 14 

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie lokalnego patriotyzmu wśród uczniów, ich rodziców i mieszkańców gminy. 

2. Poznanie najbliższej okolicy pod względem walorów: historycznych, kulturalnych i przyrodniczych.  

3. Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy, poszukiwania, analizowania  

i przetwarzania informacji, logicznego myślenia, obserwacji, analizowania i wnioskowania, autoprezentacji 

oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami. 

4. Rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów. 

5. Odkrywanie młodych talentów. 

6. Pobudzenie współpracy między szkołami w celu tworzenie wspólnych inicjatyw lokalnych. Wymiana 

doświadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami. 

7. Poznawanie, przedstawienie i próba rozwiązania obecnych problemów gminy Piaseczno i doliny rzeki 

Jeziorki. 

8. Wymiar praktyczny projektu – wykorzystanie wybranych materiałów stworzonych przez uczniów w promocji 

gminy Piaseczno oraz doliny rzeki Jeziorki. 

9. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Piaseczno oraz doliny rzeki Jeziorki. 

Czas trwania projektu: 

październik 2014 - marzec 2015 (wiosna)  

Udział w projekcie: 

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów, którzy m.in. chcieliby obowiązkowy projekt edukacyjny zrealizować  

w nieco inny sposób. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów w dowolnej z kategorii: historia, kultura, 

geografia, przyroda i ekologia, turystyka. W skład zespołu może wchodzić od 3 do 5 osób. Zgłoszenia do projektu 

przyjmowane są do 20 października 2014 na specjalnym wzorze zgłoszenia (załącznik 1), który należy przesłać  

do organizatora projektu: Prywatne Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń”, 05-500 Piaseczno, ul.Zielona 14 z dopiskiem 

Projekt „W Krainie Rzeki Jeziorki”. Można wysłać zgłoszenia mailowo m.dolinski@szkolamarzen.pl 

Ważne terminy: 

Spotkanie informacyjne (nieobowiązkowe) o projekcie: 29 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 17.00, Prywatne 

Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie 

Zgłoszenie szkół do udziału w projekcie (załącznik 1) do: 20 października 2014 

Nadesłanie tematów projektów wraz z wybranymi formami ich realizacji (załącznik 2)  do: 10 listopada 2014 

Nadesłanie prezentacji podsumowującej zrealizowane zadania w ramach projektu (do oceny jury) do: 10 lutego 2015  

Wyłonienie 10 finalistów do: 2 marca 2015 

Finał projektu: 21 marca 2015 

mailto:m.dolinski@szkolamarzen.pl


Działania w ramach projektu: 

Spotkanie informacyjne dla nauczycieli oraz zainteresowanych uczniów. 

Uruchomienie forum projektu na Facebooku (aktywność szkół na Facebooku: zdjęcia, krótkie relacje z działań). 

Uruchomienie forum dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. 

Otwarta konferencja podsumowująca projekt – Wielki Finał (stanowiska dla zespołów tak, aby mogły się 

zaprezentować, wykłady, debaty, konkursy). 

Możliwe obszary realizacji: 

Zespoły chcące wziąć udział w projekcie mogą wybrać temat z zaproponowanych kategorii lub zaproponować własny 

temat projektu związany z jedną z kategorii: historia, kultura, geografia, przyroda i ekologia, turystyka. Najważniejsze 

jest, aby temat projektu związany był z gminą Piaseczno lub doliną rzeki Jeziorki. 

Historia 

1. Wczesne osadnictwo 

2. Miejsca pamięci znane i nieznane 

3. Oblicza I i II wojny światowej 

4. Moja okolica wczoraj i dziś 

5. Nieznani bohaterowie 

6. W świetle wydarzeń rocznicowych 

Kultura 

1. Tradycje i zwyczaje regionu 

2. Wielokulturowość 

3. Baśnie i legendy 

4. Mój pomysł na imprezę kulturalną 

Geografia  

1. Wody powierzchniowe i podziemne i ich pochodzenie  

2. Zjawiska atmosferyczne, nasłonecznienie, pogoda, klimat 

3. Układ demograficzny miast i wsi 

4. Przemysł wczoraj i dziś 

5. Małe, większe, największe 

Przyroda i ekologia 

1. Jaka jest nasza Jeziorka? (Co najmniej raz w tygodniu monitorowanie stanu rzeki Jeziorki i jej otoczenia – 

temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, ilość opadów, poziom wody w korycie rzeki, parametry 

fizyko-chemiczne wody (m.in. temperatura, mętność, azotany, fosforany, pH, metale ciężkie, twardość), 

obserwacja fauny i flory w okolicy rzeki Jeziorki 

2. Odnawialne źródła energii i możliwość ich zastosowania na terenie Krainy Jeziorki 

3. Sortować czy nie? Czyli wszystko, co powinniśmy wiedzieć o recyklingu 

Turystyka 

1. Walory turystyczno-krajoznawcze regionu (zabytki architektury, rezerwaty przyrody, miejsca historyczne) 

2. Atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu 

3. Moje ulubione szlaki rowerowe, spacerowe, biegowe, rolkowe 

4. Ścieżka zdrowia 

5. Mój wymarzony plac zabaw, park, miejsce do wypoczynku 

 

 



Sposób realizacji projektu 

Uczestnicy, przygotowując swój projekt, mogą wykorzystywać różnorodne formy, tak aby ich projekt był ciekawy, ale 

jednocześnie stanowił pewną całość w ramach wybranego tematu. Nie jest określone tempo pracy nad projektem, 

ale liczą się rezultaty (bardziej ciekawy i rozbudowany projekt ma większe szanse na zwycięstwo w konkursie). 

Ważne jest, aby przestrzegać terminów wynikających z regulaminu: nadesłać w odpowiednim czasie zgłoszenie, 

przesłać prezentacje (film) itd. 

Możliwe formy realizacji. 

1. Opracowanie Questów  

2. Opracowanie szlaku turystycznego lub 

ścieżki rowerowej 

3. Wykonanie mapki 

4. Napisanie mini przewodnika 

5. Zrobienie plakatu  

6. Wykonanie medalu okolicznościowego 

7. Napisanie wiersza 

8. Przygotowanie spektaklu teatralnego 

9. Napisanie piosenki 

10. Wywiady 

11. Prace plastyczne 

12. Ankiety 

13. Pomiary i eksperymenty 

14. Makiety 3d 

15. Filmy 

16. Zdjęcia 

17. Gry edukacyjne 

18. Prezentacje multimedialne 

19. Aplikacje mobilne 

Konkurs na Najlepszy Projekt: 

Spośród nadesłanych prezentacji (lub filmów max. 5 min.) przedstawiających realizację projektu (poszczególne etapy 

prac – dokumentacja fotograficzna + krótkie opisy). Jury wyłoni 10 najlepszych zespołów, które podczas specjalnego 

Finału będą rywalizować o jedno z trzech najlepszych miejsc. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz zestawów 

upominkowych ufundowanych przez organizatora oraz partnerów projektu, będą mieli okazję zadecydować,  

co chcieliby otrzymać w ramach następujących kwot: I miejsce 1500 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 500 zł. Szczegóły 

w Regulaminie Konkursu (załącznik 3). 

Uwagi końcowe: 

Uczestnicy biorący udział w projekcie oraz konkursie wyrażają zgodę na: 

1. przetwarzanie i upublicznianie informacji stanowiących dane osobowe na potrzeby projektu oraz konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze 

zm.), 

2. udzielenie całościowej licencji na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywania zgłoszonego 

projektu przez Prywatne Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie 

oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, 

3. nieodpłatne publikacje swojego wizerunku na potrzeby projektu oraz konkursu. 

W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem decyduje Organizator projektu. 

 

 

Zapraszamy serdecznie od wzięcia udziału. 

Kazimierz Stankiewicz – Dyrektor Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie 

Michał Doliński – nauczyciel i opiekun Klubu Turystycznego w „Szkole Marzeń” w Piasecznie  

oraz Partnerzy Projektu 



Załącznik 1 

 

………………….………………dn. ……………2014 

 

 

 

………….……………………………………………….. 

Pieczęć Szkoły Przystępującej do Projektu 

  

 

Zgłoszenie potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie  

„W Krainie Rzeki Jeziorki” 

 

Nasza szkoła wyraża chęć uczestnictwa w Projekcie i prosi o przesyłanie pod wskazany adres mail: 

………………………………………………………………………. wszelkich informacji dotyczących Projektu. 

Z ramienia naszej szkoły koordynacją Projektu będzie zajmować się Pan/i……………………………………………………………..…  

Przewidywana liczba zespołów uczniowskich biorących udział w projekcie …………… 

 

 

 

………………………………………………..                    ………………………………………………………… 

Podpis Szkolnego Koordynatora           Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

………………….………………dn. ……………2014 

 

 

 

………….……………………………………………….. 

Pieczęć Szkoły Przystępującej do Projektu 

  

 

Zgłoszenie tematu projektu realizowanego w ramach projektu 

„W Krainie Rzeki Jeziorki” 

 

Nazwa zespołu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska członków zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu …………………………………………………………………………………………………………… 

Temat projektu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wybrane formy realizacji projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………..  

Podpis Szkolnego Koordynatora  



Załącznik 3 

Regulamin Konkursu na Najlepszy Projekt Edukacyjny 

 „W Krainie Rzeki Jeziorki” 

§ 1 

Warunki Konkursu 

1. Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny projektu i zasady 

przyznawania nagród. 

2. Organizatorem konkursu jest Prywatne Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  

ul. Zielona 14. 

3. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Zlewni Rzeki Jeziorki. 

§ 2 

Zasięg terytorialny, czas trwania i zasady prowadzenia konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów uczęszczających do gimnazjów (publicznych i niepublicznych) 

na terenie gminy Piaseczno. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć tylko te zespoły, które spełniły warunki formalne (szkolny koordynator 

przesłał zgłoszenie potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie do: 10 października 2014 r. oraz zgłoszenie 

tematu projektu realizowanego w ramach projektu „W Krainie Rzeki Jeziorki” do: 10 listopada 2014 r.). 

3. Konkurs formalnie rozpoczyna się w momencie otrzymania prezentacji (filmu max. 5min.), którą należy 

przesłać najpóźniej 10 lutego 2015 r. 

4. Do 2 marca jury, stosując odpowiednie kryteria oceny (§ 3), wybierze spośród nadesłanych prezentacji  

10 najlepszych projektów, które wejdą do WIELKIEGO Finału. Wyniki zostaną opublikowane pod adresem 

http://www.szkolamarzen.pl/gimnazjum/uczen/projekty/ 

5. Wielki Finał odbędzie się 21 marca 2015 r. Podczas jego trwania zespoły będą prezentować wyniki swoich 

prac na specjalnie przygotowanych do tego celu stanowiskach. Każdy zespół biorący udział w Wielkim Finale 

otrzyma też max. 5 min. na to, aby zaprezentować swój projekt przed jury. Po tym czasie jury dodatkowo 

będzie zadawać pytania dotyczące projektu, mające na celu wyłonienie zwycięzców tegorocznej edycji. 

 

§ 3 

Forma przygotowania prezentacji (filmu) podsumowującego projekt oraz kryteria oceny projektu 

1. Wszystkie nadesłane prezentacje lub filmy (max. 5 min.), podsumowujące realizowany przez dany zespół 

projekt, powinny zawierać następujące elementy:  

a. pełną nazwę szkoły wraz z adresem,  

b. nazwę zespołu, 

c. imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu,  

d. imię i nazwisko opiekuna zespołu,  

e. tytuł realizowanego projektu,  

f. funkcje przypisane poszczególnym członkom zespołu,  

g. chronologiczny zapis prac realizowanych w ramach projektu z zaznaczeniem osób odpowiedzialnych 

za realizację danego zadania, 



h. dokumentację fotograficzną (filmową) potwierdzającą realizację danych zadań  

w ramach projektu oraz ich efekty, 

i. samoocenę swojej pracy przez zespół, 

j. bibliografię lub/i netografię. 

k. inne informacje o projekcie istotne z punktu widzenia zespołu. 

2. Nadesłane prezentacje, podsumowujące projekty, będą oceniane przez członków jury, w skład którego będą 

wchodzić: dwaj nauczyciele ze strony Organizatora, przedstawiciel Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta 

i Gminy w Piasecznie, przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki oraz po jednym 

chętnym nauczycielu z każdej ze szkół biorących udział w konkursie. 

3. Członkowie jury będą oceniać nadesłane prezentacje (filmy) pod względem: 

a. zgodności z tematem projektu, 

b. zawartości merytorycznej, treści, 

c. poprawności językowej, 

d. poziomu realizacji celów projektu, 

e. innowacyjności, oryginalności, 

f. pomysłowości,  

g. kompozycji, 

h. złożoności, 

i. stopnia wykorzystania materiałów źródłowych, 

j. estetyki i staranności w ramach podjętych zadań, 

k. stopnia trudności podejmowanych zadań, 

l. udziału poszczególnych członków w zadaniach, 

m. estetyki i techniki wykonania prezentacji (filmu), 

n. samooceny zespołu, 

o. potencjału projektu pod kątem możliwości wykorzystania jego efektów w promocji gminy Piaseczno. 

4. Podczas Wielkiego Finału jury będzie oceniać poszczególne zespoły pod kątem: 

a. przygotowania stanowiska prezentującego projekt, 

b. sposobu udzielania informacji o wykonanym projekcie, 

c. pracy zespołowej na stanowisku prezentacyjnym, 

d. prezentacji projektu przed jury na żywo (max. 5 min. wystąpienie), kryteria jak w pkt. 3, 

e. umiejętności odpowiadania na pytania jury, 

f. wartości projektu dla działań prowadzonych przez Gminę Piaseczno i Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. 

5. Na podstawie wyników punktowych jury wybierze trzy najlepsze zespoły. 

6. W przypadku trudności z wyborem najlepszych zespołów (identyczna liczba punktów) odbędzie się dyskusja 

nad projektami, a następnie głosowanie jury. 

7. Wyniki z poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie organizatora pod adresem 

http://www.szkolamarzen.pl/gimnazjum/uczen/projekty/ 

 

§ 4 

Nagrody w konkursie 

1. Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, niezależnie od wyniku, otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz dyplomów i zestawów upominkowych ufundowanych przez 

organizatora oraz partnerów projektu, będą mieli okazję zadecydować, co chcieliby otrzymać w ramach 

następujących kwot: I miejsce do 1500 zł/zespół, II miejsce do 1000 zł/zespół, III miejsce do 500 zł/zespół. 

3. Wybrane przez zespół nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas sesji Rady Gminy Piaseczno, nie później 

niż do końca maja 2015 r. lub ewentualnie innych okolicznościach. 



 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też stroną  

w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach 

promocyjnych konkursu, a także do prezentowania ich w prasie, radiu, telewizji, na stronie internetowej 

Organizatora oraz udostępniania Współorganizatorom w celach promocyjnych gminy Piaseczno i Krainy 

Jeziorki. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania zysku przez Organizatora oraz 

Współorganizatorów Konkursu.  

3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem jest Organizator konkursu, 

który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) na cele realizacji konkursu. 

4. Członkowie jury będący jednocześnie opiekunami projektów wyłączeni będą z głosowania nad własnym 

projektem. 

5. W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem decyduje Organizator projektu. 


