
 

REGULAMIN 

REALIZACJI  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH                                                 

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  W KRZYWCZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§1  

 Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie                                  

§21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 83, poz. 562                       

z późn. zm.). 

 Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą 

mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich trwania powinien wynosić 

od   2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

 Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

 Uczeń biorący udział w realizacji więcej niż jednego projektu do 30 maja roku szkolnego,                      

w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego wskazuje temat projektu, który zostanie 

wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

 Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

  
 

 

Rozdział II 

Warunki realizacji projektu 

§2 

 Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod i form.  

 Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

 Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich 

realizacja może zostać dokończona lub przesunięta do klasy trzeciej. 



 

§3 

 

 Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje: 

 wybór tematu projektu edukacyjnego; 

 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

 wykonanie zaplanowanych działań; 

 publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

 podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym uczniów. 

 Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących 

3 - 6 uczniów. Za zgodą nauczyciela opiekuna projektu i dyrektora szkoły grupa może liczyć 

do 8 osób. 

 Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, a do arkusza ocen dołącza się pisemną informację o 

udziale ucznia w realizacji projektu. 

 Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być 

realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 

 

  Jeśli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania w ramach 

realizacji projektu, dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach:  

 modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego; 

 zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji projektu;  

 zmianę opiekuna (opiekunów) projektu.  

 Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji              

z opiekunem danego projektu i Dyrektorem Szkoły. 

 Końcowa ocena projektu i prezentacji projektu może mieć formę opisową, może też być 

wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są 

znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt 



końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w 

realizacji projektu na poszczególnych jego etapach. 

 

Rozdział III 

Zadania Dyrektora Szkoły 

§4 

 Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w 

Gimnazjum. 

 Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

 określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w 

Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych zwanym dalej Regulaminem;  

  powołuje szkolnego koordynatora projektów; 

 dopuszcza do realizacji projekty, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i 

warunki jakimi dysponuje gimnazjum. 

 Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala: 

 zadania nauczyciela – opiekuna projektu; 

 czas realizacji projektu edukacyjnego; 

 termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego 

 sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym 

 inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

 Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

 

 

Rozdział IV 



Zadania nauczycieli 

§5 

 Szkolny koordynator projektów: 

 zbiera propozycje tematów projektów, przedstawia je Dyrektorowi Szkoły i Radzie 

Pedagogicznej; 

 upowszechnia informacje na temat realizowanych projektów w sposób przyjęty w Szkole; 

 monitoruje stan realizacji projektów, 

 organizuje publiczną prezentację projektów, 

 podsumowuje realizację projektów i przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie 

zbiorcze na koniec roku szkolnego. 

§6 

 

 Opiekun projektu – czuwa nad realizacją konkretnego projektu i w szczególności odpowiada 

za: 

 

 wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów                      

i treści podstawy programowej; 

 omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 

podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

 opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny 

projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji 

projektu)     o ile taka potrzeba zachodzi; 

 prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

 monitorowanie jego realizacji; 

 ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 

 



§7 

 Wychowawca klasy: 

 

  na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu 

edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu; 

 monitoruje udział uczniów w pracach zespołów projektowych poprzez kontakt z 

opiekunami projektów oraz koordynatorem; 

 przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom; 

 komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

 dokonuje zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w 

dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę). 

 

§8 

 

Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w 

realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci 

się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny 

projektu i samej ocenie projektu. 

 

Rozdział V 

Zadania uczniów 

§9 

 Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w jednym zespołowym projekcie edukacyjnym                     

w ciągu całego cyklu kształcenia. 

 

§10 

 Uczniowie realizujący projekt: 

 dokonują wyboru projektu po zapoznaniu się z ofertą projektów na dany rok szkolny;  



  zapoznają się z celami projektu i jego problematyką przedstawioną przez opiekuna 

projektu;  

 wspólnie z opiekunem ustalają zasady współpracy (zawarte w kontrakcie) oraz podział 

zadań w zespole;  

 aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, współpracują w zespole, terminowo 

wywiązują się z podjętych i wyznaczonych zadań; 

  systematycznie uczestniczą w konsultacjach z opiekunem; 

 prowadzą dokumentację potwierdzającą wykonywanie poszczególnych zadań, jeśli 

wynika to z ustalonych zasad współpracy;  

 aktywnie uczestniczą w prezentacji projektu; 

 dokonują samooceny realizacji projektu. 

 

 

Rozdział VI 

 Działania związane z realizacją projektu 

§11 

 

 Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni. 

 Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę                        

w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska 

lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej. 

 W terminie do 15 września roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, nauczyciele ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku 

szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania). 

 



 Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub 

międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo. 

  Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować (składając pisemną 

deklarację), w terminie do końca września. 

 W terminie do 15 października danego roku koordynator przedstawia Dyrektorowi tematykę 

planowanych do realizacji projektów. 

 Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: kartę projektu, harmonogram działań 

projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory 

dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji. 

 Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce, terminy 

konsultacji. 

 Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu. 

 

§12 

 1. Wykonanie zaplanowanych działań. 

 Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu, do końca maja danego 

roku szkolnego.  

 Szkolny koordynator  projektów  wraz z opiekunami projektu i innymi nauczycielami 

przygotowuje program publicznej prezentacji projektów, uzgadniając formułę prezentacji 

poszczególnych projektów. 

 Uczniowie dokonują samooceny projektu 

  Opiekun projektu dokonuje oceny projektu. 

 Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania                  

z realizacji projektów, które mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły, bądź 

szkolnej gazetce.  

 Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to 

zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć 

pozalekcyjnych    i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.  



 

 Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 

gimnazjum. 

 

§13 

 

1. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

 Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od 

tematyki realizowanego projektu.  

 Projekty prezentowane są publicznie w miesiącu czerwcu lub innym terminie (stosownie 

do tradycji, uroczystości, ceremoniału Gimnazjum), uzgodnionym z Dyrektorem. 

 Podczas publicznej prezentacji (np. na forum szkoły), dokonywana jest ocena 

przedstawianych projektów. 

 


