
- 1 - 

REGULAMIN  

REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

w PUBLICZNYM GIMNAZJUM 

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

W SOBOLEWIE 

I. USTALENIA OGÓLNE 
1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a 

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-

nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-

dzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), 

a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statu-

tu. 

2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizo-

wana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 

grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie 

na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej 

i II semestru klasy trzeciej. 

3. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

a. odpowiedzialności za własne postępy; 

b. podejmowania grupowych pomysłów; 

c. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł; 

d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

e. umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

f. rozwój samoorganizacji i kreatywności; 

g. przygotowanie do publicznych wystąpień; 

h. naukę samodzielności i podejmowania aktywności. 

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wy-

chowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna 

projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji 

zamieszczonej na stronie internetowej szkoły. 

6. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół 

uczniów liczący 4-6 osób z tej samej klasy lub zespół międzyklasowy, przy wsparciu 

nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

7. Podziału na poszczególne zespoły projektowe dokonuje wychowawca klasy uwzględ-

niając umiejętności i styl pracy uczniów w terminie do 30 września (do 31 grudnia kla-

sy pierwsze). 
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8. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie progra-

mowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter 

międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć trzech mie-

sięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności. 

9. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-

opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy 

innych nauczycieli. 

10. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu. 

11. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalo-

nymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

12. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opieku-

nami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

II. ZADANIA NAUCZYCIELI 

1. Zadania koordynatora 

1. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów. 

2. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy: 

a. Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli pro-

pozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej 

Radzie Pedagogicznej; 

b. Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkol-

nym; 

c. Koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów; 

d. Nadzór nad realizacją projektów; 

e. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej 

sprawozdania na koniec roku szkolnego. 

2. Zadania opiekuna projektu 

1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. 

2. Do zadań opiekuna projektu należy: 

a. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu 

i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

b. Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka po-

trzeba zachodzi; 

c. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

d. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 

e. Monitorowanie jego realizacji; 

f. Pomoc w organizacji prezentacji projektu; 

g. Komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie; 

h. Ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego reali-

zację. 

3. Zadania nauczyciela współpracującego przy realizacji projektu 

1. W projektach międzyprzedmiotowych z opiekunami projektu współpracują inni nau-

czyciele. 

2. Do zadań nauczycieli współpracujących należy: 
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a. Prowadzenie konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

b. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji; 

c. Współpraca z opiekunem projektu w czasie jego trwania i podczas organizacji 

prezentacji; 

d. Prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; 

e. Udział w cenie projektu. 

4. Zadania wychowawcy 

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do: 

a. Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. 

b. Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności: podziału na zespoły, 

wyboru tematu, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu 

i przekazywania informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opie-

kunom). 

c. Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania. 

d. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyj-

nego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, 

inne ustalone przez dyrektora). 

2. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego 

udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jedne-

go z zespołów projektowych. 

III. ZADANIA UCZNIÓW 
1. Do zadań uczniów realizujących w zespołach działania projektowe należy: 

a. Wybór tematu projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedsta-

wioną przez opiekuna projektu; 

b. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy 

w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 

c.  Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych 

i wyznaczonych zadań, 

d. Publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie 

uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 

IV. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU 
1. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-

prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. Informacje te przekazywane są do dnia 30 września. 

2. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego przygotowują te-

maty projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich 

realizacji. 

3. W terminie do 15 października (do 15 stycznia – uczniowie klas pierwszych) opieku-

nowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, pomagają wybrać temat, 

udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.  
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4. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi pro-

jektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu 

projektu przypada na 25 października (do 25 stycznia – dotyczy klas pierwszych). 

Opiekunowie projektów przekazują pisemne deklaracje uczniów wychowawcom klas.  

5. W terminie do 31 października (do 31 stycznia – dotyczy klas pierwszych) koordyna-

tor projektów po uzgodnieniu z dyrektorem ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych na 

stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.  

6. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania 

prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela–opiekuna projektu. 

Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków 

i nauczyciela–opiekuna projektu. 

7. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu 

z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają: czas realizacji, formy pracy, podział zadań 

w zespole, kryteria oceny i sposób prezentacji projektu. 

8. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolne-

go. 

9. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach mogą uczestniczyć obserwatorzy 

zaproszeni goście np.: uczniowie, rodzice, przedstawiciele instytucji, władz samorzą-

dowych. 

10.  Ocena projektu: 

a. ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania 

zadań, inicjatywy uczniów, współdziałania w zespole, sposobu dokumentowa-

nia projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów; 

b. ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun (opiekunowie) wi-

nien (winni) ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji 

projektu; 

c. ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: 

uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu; 

d. ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu; 

e. udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie 

z ustaleniami WSO; 

f. w przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, 

przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wyma-

ganą do ustalenia oceny zachowania zgodnie z zasadami WSO; 

g. jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związana z programem nauczania da-

nego przedmiotu, udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżące-

mu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych 

ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady WSO i PSO. 

 V. USTALENIA DODATKOWE 
1. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 

wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić 

ucznia z realizacji projektu. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 1. na świadectwie ukończenia gimna-

zjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu 

edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 
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3. Dyrektor podejmuje decyzje o umożliwieniu realizowania projektu edukacyjnego na 

jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie in-

dywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe). 

4. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji 

projektów edukacyjnych. 

5. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki 

realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem. 

6. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy 

w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości 

organizacyjnych szkoły. 

7. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym 

uczeń kończy gimnazjum. 
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