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Tekst ujednolicony z dnia 1 września 2015 r. 

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK  

 

§ 1. 

UWAGI OGÓLNE 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji z dnia 20 sierpnia 2010 roku. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. 

3. Projekt może mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, badawczy lub zadaniowy. 

4. Temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwo ukończenia gimnazjum. 

5. Projekty edukacyjne realizowane są w II klasie, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać 

przesunięta , jednak nie później niż do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie III. 

6. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują temat 

projektu, który zostanie wpisany na świadectwie, w terminie nie późniejszym niż do 30 maja roku 

szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum. 

8. Tematykę planowanych projektów należy zgłosić Dyrektorowi gimnazjum do 10 października danego 

roku. 

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod 

uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 

10. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego 

roku szkolnego, zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także 

opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego 

zdania. 

§ 2. 

ZADANIA OPIEKUNA PROJEKTU 

1. Opiekun może kierować pracą jednego zespołu.  

2. Do zadań opiekuna projektu należy: 

a) podanie tematu projektu, 

b) koordynacja podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
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c) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami, 

d) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia, 

 karty projektu, 

 sprawozdania z realizacji projektu, 

e) monitorowanie pracy zespołu i poszczególnych jej członków oraz udzielanie konsultacji  

i wskazówek, 

f) pomoc w prezentacji projektu, 

g) ocena projektu, 

h) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie, 

i) współpraca z innymi nauczycielami w przypadku, gdy projekt edukacyjny jest 

międzyprzedmiotowy. 

 

§ 3. 

ZADANIA NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO PROJEKT 

1. Udzielanie wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu. 

2. Współpraca z pozostałymi opiekunami projektów w zakresie działań projektowych oraz podczas 

końcowej prezentacji projektów. 

 

§  4. 

ZADANIA WYCHOWAWCY 

1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

2. Włączenie ucznia do określonego zespołu z uwzględnieniem jego zainteresowań i zdolności  

w przypadku, gdy uczeń: 

a) nie zdecyduje o wyborze tematu, 

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

c) nie złożył deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. choroba). 

3. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy. 

4. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania. 

5. Prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanych z realizacją projektów 

edukacyjnych przez uczniów (arkusze ocen, świadectwa i inne, ustalone przez szkołę). 
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§ 5. 

ZADANIA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT 

1. Złożenie do 30 września propozycji tematów nauczycielom, u których zamierzają realizować projekt. 

2. Zapoznanie się do 31 października z tematami projektów. 

3. Wybór do 15 listopada tematu projektu, który będą realizować w bieżącym roku szkolnym. 

4. Ustalenie wspólnie z opiekunem zasad współpracy podczas realizacji projektu edukacyjnego i przydziału 

zadań pracy w zespole. 

5. Czynne uczestnictwo w realizacji projektu i wywiązanie się z wyznaczonych zadań. 

6. Publiczna prezentacja projektu w terminie uzgodnionym przez opiekuna projektu. 

7. Samoocena pracy w zespole projektowym. 

§ 6. 

REALIZACJA PROJEKTU 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

      1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

      4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
 

 2. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 
 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

     w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, Programie Wychowawczym, Programie 

    Profilaktycznym lub wykraczać poza te treści, uwzględniając zainteresowania uczniów, ważne wydarzenia 

    rocznicowe, problemy środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, itp. 

4. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności. 

5. Jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniów. 

6. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących 3-6 osób. 

W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu. 

7. System podziału na poszczególne zespoły może odbywa się w następujący sposób: 

a) losowy, 

b) poprzez samodzielny dobór uczniów, 

c) dobór członków zespołu przez nauczyciela. 
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8. Czas realizacji projektu może wynosić od 2 tygodni do 6 miesięcy w zależności od problematyki  

i złożoności projektu (może być przedłużony przez opiekuna zespołu). 

9. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma uzależniona jest od tematyki 

realizowanego projektu. Termin prezentacji opiekun projektu przedstawia Dyrektorowi. 

10. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu i Sprawozdania. 

Przechowywana jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum. 

§ 7. 

OCENA PROJEKTU 

1. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria 

oceny zachowania uwzględniające udział uczniów w projekcie edukacyjnym zapisane są w Zasadach 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

2. Dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów, jeśli projekt 

(lub jego część) jest ściśle związany z programem nauczania danego przedmiotu.  

Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub 

nauczyciel przedmiotu po konsultacji z opiekunem projektu. 

§ 8. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział uczniów w realizacji projektu 

Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor Gimnazjum rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów 

edukacyjnych. 

4. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego 

regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. 

 

 

 

 


