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REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

PODSTAWA PRAWNA– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku - zmieniające rozporządzenie 

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046 ). 

 

 
 

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizacji jednego projektu edukacyjny w II lub III klasie gimnazjum. 
2. Projekty edukacyjne  realizowane są w terminie: od października do maja każdego roku szkolnego. 
3. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. 

4. Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach liczących nie mniej niż 6 osób, uczniów z tej samej klasy. 
5. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w ramach posiadanych 

przez siebie środków. 
 

 
     

ROZDZIAŁ II.  DZIAŁANIA PROJEKTOWE 
 

1. Wybranie tematu projektu edukacyjnego. 

a) W terminie do 22 czerwca roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu edukacyjnego, nauczyciele 

gimnazjum dostarczają dyrektorowi szkoły propozycje tematów projektów. 

b) Do 30 czerwca dyrektor szkoły przedstawia szkolną listę tematów projektów edukacyjnych ( załącznik nr 2 ) 

c) Uczniowie do 15 września dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować, 

d) Do 30 września wychowawca dostarcza szkolnemu koordynatorowi projektów edukacyjnych harmonogram 

realizacji projektów dla swojej klasy (załącznik nr 3) 

e) Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich. 

f) W przypadku gdy uczeń: 

- nie zdecyduje o wyborze tematu, 

- nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

- nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca włącza go 

do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 
 

2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji. 

a) Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, 

wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują deklarację uczestnictwa uczniów w projekcie, omawiają 

wzory dokumentów, kryteria oceniania projektu i jego prezentacji. 

b)  Opiekunowie projektów wyznaczają miejsce i terminy konsultacji. 

c) Opiekunowie projektów z uczniami wypełniają kartę projektu ( załącznik nr 4) 

 
 

3. Wykonanie zaplanowanych działań i prezentacja projektu. 

a) Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu nie dłużej jak do końca maja danego roku 

szkolnego. 

b) Projekt kończy publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona jest od tematyki realizowanego projektu. 

c) Prezentacja odbywa się w terminie wyznaczonym przez opiekuna projektu i uzgodnionym z dyrektorem 

szkoły. 

 

 

 

 
 

4. Ocena ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

a) Uczeń dokonują samooceny projektu (załącznik nr 8) 
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b) Opiekun projektu dokonuje oceny pracy ucznia w zespole podczas realizacji projektu (załącznik nr7) 

c) Komisja w skład której wchodzą dyrektor, wychowawca i nauczyciel przedmiotu z którego realizowany jest 

projekt dokonują oceny prezentacji projektu ( załącznik nr 6) 

d) Na ocenę projektu składają się punkty otrzymane w wyniku samooceny, oceny pracy ucznia w zespole, 

oceny prezentacji( załącznik nr 9) 

d) Otrzymana liczba punktów ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z przyjętymi kryteriami 

( załącznik nr 9) 

e) Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane 

są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w statucie szkoły. 

f) Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym „uczestniczył/uczestniczyła” 

albo „nie uczestniczył/nie uczestniczyła” w realizacji projektu i stanowi wpis na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

 

 

 
ROZDZIAŁ III. ZADANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE 

 
1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest: 

a) udzielanie nauczycielowi pomocy merytorycznej na temat metody projektu, 

b)  koordynowanie pracy opiekunów projektów, 

c)  przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny, 

d)  monitorowanie stanu realizacji projektów, 

e)  nadzór nad dokumentacją projektów, 

f) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na 

koniec roku szkolnego. 

 

2. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to: 

a) omówienie scenariusza projektu z uczniami, 

b)  przygotowanie deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie, 

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

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, 

f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu edukacyjnego, 

g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy, 

h) pomoc w prezentacji projektu, 

i)  ocena pracy ucznia w zespole i ocena prezentacji projektu, 

j) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z wychowawcą klasy. 

 

3. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu to: 

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego na pierwszej godzinie wychowawczej i zebraniu z rodzicami we wrześniu, 

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, 

w szczególności: 

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

-  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, 

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 

c)  komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania, 

d)  dokonywanie zapisów związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji 

szkolnej, 

e) składanie do dyrektora szkoły wniosków o zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rodziców 

 

4. Do zadań uczniów realizujących projekt edukacyjny należą: 
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a) Wybór tematu realizowanego projektu, 

b) Wspólne z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału 

zadań w zespole, 

c) Czynne uczestniczenie w realizacji projektu oraz wywiązywanie się  z podjętych i wyznaczonych 

zadań, 

d) Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu. 

 
 

 

ROZDZIAŁ IV. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
 

1. W szkole prowadzona jest obowiązkowa dokumentacja  projektu edukacyjnego, która powinna zawierać: 

a) Harmonogram działań w szkole związanych z przygotowaniem, realizacją i prezentacją projektów 

edukacyjnych( załącznik nr 1 ) 

b) Szkolną listę tematów projektów edukacyjnych ( załącznik nr 2 ) 

c) Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum ( załącznik nr 3 ) 

d) Kartę projektu ( załącznik nr 4) 

e) Deklaracja uczestnictwa w projekcie edukacyjnym ( załącznik nr 5  ) 

f) Kartę oceny prezentacji projektu edukacyjnego ( załącznik nr 6) 

g) Ocenę pracy ucznia w zespole ( załącznik nr 7 ) 

h) Kartę samooceny ( załącznik nr 8) 

i) Kartę oceny ucznia w realizacji projektu edukacyjnego( załącznik nr 9 ) 
W teczce opiekuna projektu znajdują się załączniki od 4 do 9. 

2. Teczka wraz z całą dokumentacją projektu zostaje przekazana koordynatorowi projektów edukacyjnych w ciągu 

tygodnia od  prezentacji projektu. 

3. Dokumentację dotyczącą projektów edukacyjnych przechowuje się  przez okres 5 lat, licząc od roku szkolnego , 

w którym realizowano dane projekty edukacyjne. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V. USTALENIA DODATKOWE 
 

1.  Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych 

przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.  

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę 

w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje 

zdrowotne bądź losowe). 

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

edukacyjnych. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, 

dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych. 

 
 

 

 

 
NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY DO REALIZACJI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM 

W ŻELISTRZEWIE W DNIU  16 CZERWCA 2011R. 

 


