
Regulamin  realizacji projektu edukacyjnego 
w klasach gimnazjalnych spełniających obowiązek szkolny 

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich

§ 1

1. Uczniowie  mają  obowiązek  przystąpienia  do  realizacji  projektu  edukacyjnego  na  podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz.
1046) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w poszczególnych  typach
szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

§ 2

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego, dyrektor  może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

§ 3

1. Szkoła  stwarza  warunki  do  realizacji  uczniowskich  projektów  edukacyjnych,  które  mogą  mieć
charakter:  przedmiotowy,  międzyprzedmiotowy,  a  czas  ich  powinien  wynosić  od 2 tygodni  do  
3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

§ 4

1. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu
w  wierszu  przeznaczonym  na  wpisanie  tematu  należy  wpisać  odpowiednio  „zwolniony”  lub
„zwolniona” (§ 14 ust.3 pkt 3 Rozp. MEN z dnia 8 lutego 2012 r.).

2. Do  arkusza  ocen  ucznia  dołącza  się  sporządzoną  przez  nauczyciela  –  opiekuna  projektu
gimnazjalnego informację o udziale ucznia w realizacji projektu, zawierającą rok szkolny, w którym
projekt edukacyjny był realizowany, temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu (zał. 2 Regulaminu).

3. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

§ 5

1. Uczeń realizuje projekt edukacyjny w klasie drugiej, w terminie nie później niż do 30 maja. 
2. W przypadku gdy uczeń nie przystąpi do realizacji projektu edukacyjnego obniża mu się roczną

ocenę z zachowania o jeden stopień.
3. Uczeń,  który  nie  zrealizował  projektu  edukacyjnego  w klasie  II,  ma  obowiązek  przystąpić  do

realizacji projektu w klasie III.
§ 6

1. Uczniowie  mogą  realizować  projekty  w  zespołach  liczących  3–9  osób.  W zespole  mogą  być
uczniowie różnych klas. Opiekunem zespołu jest nauczyciel odpowiedzialny za realizację danego
projektu.

§ 7

1. Realizacja projektu edukacyjnego obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.



§ 8

1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

§ 9

1. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, terminów planowanego zakończenia projektu oraz
sposobu prezentacji efektów projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu nie
później niż do 10 września.

2. Tematyka planowanych do realizacji projektów jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi
nie później niż do 14 września.

3. Tematy  projektów  edukacyjnych  są  opiniowane  i  zatwierdzone  do  realizacji  na  wrześniowym
posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o tematach projektów edukacyjnych realizowanych
w danym roku szkolnym na pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami, nie później niż do 30
września.

§ 10

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod
uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.

2. 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 zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator i opiekun
danego projektu.

§ 11

1. Po zapoznaniu się z propozycjami tematów projektów dopuszczonymi do realizacji, uczeń dokonuje
wyboru tematu i zgłasza się do opiekuna projektu, który wpisuje ucznia do formularza zgłoszeń
projektu edukacyjnego (zał.4 Regulaminu).

2. W przypadku gdy do zespołu zgłosi się więcej niż 9 uczniów opiekun projektu dokonuje przydziału
na podstawie ocen, predyspozycji, zainteresowań i talentów.

3. W przypadku gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu zostanie przydzielony do innego zespołu
przez wychowawcę klasy.

4. Opiekunem projektu powinien być nauczyciel uczący danego ucznia w klasie II.

§ 12

1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Do jego zadań należy:

1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści
podstawy programowej;

2) przekazanie wychowawcom i  koordynatorowi  projektów edukacyjnych listy uczniów, którzy
zgłosili  się  do  do  realizacji  proponowanego  tematu  (Formularz  zgłoszeń  projektu
edukacyjnego);

3) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu;
4) opracowanie karty projektu (kontraktu projektu), karty samooceny ucznia i innych dokumentów

o ile taka potrzeba zachodzi;
5) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
6) monitorowanie  realizacji  projektu  przez  każdego  ucznia  –  członka  zespołu  projektowego.  

W przypadku trudności jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę;
7) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;
8) organizacja prezentacji projektu;



9) dostarczenie  wychowawcy zaświadczenia  o  uczestniczeniu  ucznia  w danym projekcie  (zał.2
Regulaminu) oraz informacji o ilości  punktów za udział w projekcie mających wpływ na ocenę
klasyfikacyjną zachowania (zał.3 Regulaminu), zgodnie z zapisami Statutu.

§ 13

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

1) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego;

2) prowadzenia  działań  organizacyjnych,  związanych  z  realizacją  projektu  przez  wszystkich
uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
a) wyboru tematu i zespołu projektowego przez każdego ucznia klasy;
b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu;
c) przekazywania informacji  rodzicom o udziale ucznia w projekcie;

             3)  komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
 4)  dokonywania  zapisów  dotyczących  realizacji  przez  ucznia  projektu  edukacyjnego  w   
dokumentacji  szkolnej  (dziennik  lekcyjny,  arkusze  ocen,  świadectwa,  inne  ustalone  przez  
szkołę).

§ 14

1. Koordynatorem  projektów  edukacyjnych  jest  nauczyciel  powołany  przez  dyrektora,  którego
zadaniem jest:
1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji  tematów

projektu,  sporządzenie  ich  listy  zbiorczej,  przedstawienie  jej  dyrektorowi  i  radzie
pedagogicznej;

2) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
3) podsumowanie  realizacji  projektów  i  przedstawienie  radzie  pedagogicznej  sprawozdania

zbiorczego na koniec roku szkolnego.

§ 15

1. 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.

§ 16

1. Projekty  są  realizowane  na  zasadach  określonych  w  kontrakcie  (karcie  projektu)  zawartym
pomiędzy opiekunem a zespołem uczniów biorących udział w projekcie (zał.1 Regulaminu).

2. Karta projektu powinna  zawierać:

1) temat projektu;
2) cele projektu;
3) wykaz uczniów biorących udział w projekcie (imię i nazwisko, podpis ucznia);
4) formy realizacji poszczególnych zadań i etapów projektu;
5) podział pracy na poszczególne zadania do wykonania;
6) określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania i czynności;
7) ustalenie terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów pracy;
8) określenie terminów konsultacji z nauczycielem (nauczycielami);
9) sposoby prezentacji projektu;
10)  kryteria oceny projektu;
11)  informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
12)  ogólną ocenę projektu;
13)  ewaluację projektu.



§ 17

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

2. Prezentacje odbywają się w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
3. W prezentacjach jako zaproszeni obserwatorzy i goście mogą uczestniczyć:

1) uczniowie gimnazjum;
2) rodzice uczniów;
3) osoby lub przedstawiciele  instytucji,  z  którymi  wiązała  się tematyka projektu lub z  którymi

współpracował zespół projektowy;
4) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na

charakter projektu.

§ 18

1. Oceny ucznia dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej
dokonaniem. Ocena ma formę pisemną (zał. 3 Regulaminu).

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu.
3. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu i powinna uwzględniać:

1) efekt końcowy;
2) sposób prezentacji;
3) pracochłonność projektu;
4) zaangażowanie uczniów, kreatywność, pomysłowość;
5) stopień wywiązywania się z powierzonych zadań;
6) umiejętność współpracy z grupą;
7) uwzględnienie wzajemnej oceny członków zespołu oraz ich samooceny.

4. Ocena ucznia kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji
projektu  (punkt  VI   karty  projektu),  które  jest  podstawą  do  dokonania  zapisu  na  świadectwie
ukończenia gimnazjum i innych dokumentach szkolnych. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi
od samego początku pracy nad projektem.

5. Podstawą  do  wpisania  udziału  ucznia  w  realizacji  projektu  edukacyjnego  na  świadectwie
gimnazjum jest spełnienie przez niego minimalnych warunków, takich jak:
1) czynny udział w pracy nad projektem w zespole;
2) wykonanie konkretnego wskazanego w karcie projektu zadania;
3) stopień wywiązywania się z powierzonych zadań, doprowadzenie prac projektowych do końca,

nawet jeśli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami;
4) udział w publicznej prezentacji projektu.

6. Opiekun projektu dokonuje ewaluacji projektu, na którą  składać się powinna informacja o:
1) osiągniętych celach;
2) mocnych i słabych stronach;
3) popełnionych błędach i sposobach ich wyeliminowania.

       7.  Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się 
wpisanie  oceny  do  dziennika  lekcyjnego  z  jednego  lub  kilku  przedmiotów.  Ocenę  ustala  
opiekun projektu (jeśli  jest  nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel  przedmiotu na podstawie  
oceny opisowej i ewentualnej konsultacji z opiekunem.

§ 19

1. Praca wykonana w ramach projektu przechodzi na własność szkoły.

§ 20

1. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać: kartę projektu (kontrakt), kartę oceny uczniów
biorących udział  w projekcie  i  inne  dokumenty,  które  opiekun uzna  za  niezbędne do realizacji
projektu. 

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



§ 21

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu,
dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

                          Dopuszczono do realizacji po zaopiniowaniu rady pedagogicznej dnia 15 września 2011 r.
Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r. wprowadzono zmiany w § 5, 11, 12  regulaminu.

                                                                                                                                                

 



                                                                                                                                                    Załącznik nr 1

KARTA  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

I. Informacje podstawowe

Temat projektu

Opis problemu

Cel główny

Cele szczegółowe

Kryteria oceny projektu



Zespół uczniowski

Imię i nazwisko Podpis ucznia

Nauczyciel opiekun

Imię i nazwisko Podpis nauczyciela



II. Etapy realizacji projektu

Główne
zadania

Działania Uczniowie
odpowiedzialni

Terminy 
realizacji

Informacja o
wykonaniu



III.  Konsultacje z nauczycielem

Terminy Temat
Imię i nazwisko

nauczyciela
Podpis

nauczyciela



IV. Publiczna prezentacja projektu

Termin prezentacji

Miejsce prezentacji

Forma prezentacji

Udział członków
zespołu

Odbiorcy

V.  Ogólna ocena projektu.



      VI. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

Imię i nazwisko ucznia Uczestniczył / nie uczestniczył

VII. Ewaluacja projektu.

                                                                                       ........................................................................

                                                                                        /podpis opiekuna projektu edukacyjnego/



                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2

 

PROJEKT EDUKACYJNY
Tytuł projektu

Rok szkolny realizacji
projektu

Uczeń Imię i nazwisko (klasa) podpis

Nauczyciel-opiekun
projektu

Imię i nazwisko (klasa) podpis

Zwolnienie ucznia z
realizacji projektu

(informacje o tym
zwolnieniu)

Załącznik do arkusza ocen gimnazjum (MEN-I/39/2)



                                                                                                                                                                                                                        Załącznik  nr 3

KARTA OCENY UCZNIÓW BIORĄCYCH  UDZIAŁ  W  PROJEKCIE  EDUKACYJNYM

Rok szkolny .................................

TEMAT PROJEKTU.............................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna projektu.......................................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA

KLASA
CZYNNY    UDZIAŁ 

W  PRACY NAD
PROJEKTEM W ZESPOLE

WYKONANIE
KONKRETNEGO

WSKAZANEGO W KARCIE
PROJEKTU ZADANIA

STOPIEŃ WYWIĄZYWANIA SIĘ 
Z POWIERZONYCH ZADAŃ

UDZIAŁ   W
PUBLICZNEJ

PREZENTACJI
PROJEKTU

ILOŚĆ PUNKTÓW
Z PROJEKTU

WLICZANA DO
OCENY

ZACHOWANIA
(zgodnie z zapisami
statutu - § 43 pkt 4.2

ppkt t,u,w,x)



                                                                                                                                    
    ....................................................................................................... 

                                                                                                                                                                              /podpis opiekuna projektu/
                                                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 4

Formularz zgłoszeń projektu edukacyjnego

Rok szkolny .................................

TEMAT PROJEKTU.............................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna projektu.......................................................................................................................................................................................

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Data zgłoszenia Podpis ucznia Podpis opiekuna

projektu






