
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

w Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie 

 

Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21                            

a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.30 kwietnia 2007 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.). 

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych 

1) Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej 

2) Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują,                        

w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, jaki zostanie wpisany 

na świadectwie ukończenia szkoły. 

4) Czas trwania projektów powinien wynosić od miesiąca do kilku miesięcy i może 

być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

5) Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych 

przez siebie środków. 

 

2. Informowanie o projekcie. 

1) Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II 

o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym 

regulaminem. 

2) Rodzicom przekazuje się informacje na pierwszym zebraniu w klasie II. 

3) Tematy projektów zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

3. Szkolny Koordynator Projektów. 

1) Dyrektor Szkoły powołuje Szkolnego Koordynatora Projektów. 

2) Zadaniem Koordynatora jest: 

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli 

propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, 

przedstawienie jej Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz 

upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole (e-szkoła, biblioteka, strona 

internetowa szkoły), 

b) spisanie listy grup projektowych, 

c) monitorowanie stanu realizacji projektów, 

d) koordynacja prezentacji projektów, 

e)  podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

 

4. Czynności organizacyjne 

1) W terminie do 15 października opiekunowie projektów przedstawiają 

koordynatorowi listę tematów. Tematyka może uwzględniać również propozycje 

złożone przez uczniów. 



2) Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 listopada, składając 

wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu                    

w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. 

3) Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez 

kilka zespołów uczniowskich. 

4) W przypadku, gdy uczeń: 

a) nie zdecyduje o wyborze tematu, 

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

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu 

choroby) wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając 

zainteresowania i zdolności ucznia. 

5) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu                 

z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: 

a) czas realizacji projektu, 

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

d) sposób prezentacji (realizacji) i podsumowania projektu wpisując je do    

        karty realizacji projektu. 

6) Działania organizacyjne muszą zostać zakończone do końca I okresu danego 

roku szkolnego. 

7) Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować 

prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji                       

i wskazówek. 

8) Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy  

z opiekunem, do pomocy uczniom. 

 

5. Prezentacja projektu 

1) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja (określone działanie), której 

forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu. 

2) Prezentacje (działania) odbywają się podczas Dnia Projektów (zazwyczaj na 

początku czerwca). Jeśli święto takie w danym roku nie miałoby miejsca,                    

w terminach zgodnych z ustaleniami Koordynatora Projektów, w porozumieniu    

z opiekunami  i Dyrektorem. 

3) W zależności od tematyki projektu, w prezentacjach jako obserwatorzy                          

i zaproszeni goście, mogą uczestniczyć: 

a. uczniowie 

b. rodzice uczniów, 

c. osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., 

d. inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną               

i potrzebną ze względu na charakter projektu. 

 

6. Ocena projektu 

1) Oceny projektu przedmiotowego dokonuje nauczyciel-opiekun i jest to ocena 

cząstkowa zachowania. Przed dokonaniem oceny opiekun może konsultować 

się z innymi nauczycielami pomagającymi uczniom w realizacji projektu. 

2) Opiekun projektu winien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu 

realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów 

najpóźniej tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

Wychowawca jest zobowiązany uwzględnić ocenę cząstkową z projektu                        

w rocznej ocenie zachowania. 



3) Nauczyciel-opiekun może dodatkowo ocenić ucznia stopniem szkolnym 

(cząstkowym z przedmiotu, którego dotyczy projekt edukacyjny). 

4) W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy 

uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma ustne upomnienie i możliwość 

uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne 

wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminu na forum grupy w obecności 

opiekuna projektu. 

5) W przypadku niedotrzymania warunków kontraktu przez opiekuna projektu 

otrzyma on ustne upomnienie od koordynatora projektu, w przypadku braku 

poprawy od dyrektora. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów na 

forum grupy. 

6) Jeżeli uczeń nie angażuje się w pracę nad realizacją projektu może on nie 

uzyskać zaliczenia. W takiej sytuacji uczeń musi powtórzyć projekt w klasie 

trzeciej. 

 

7. Zwolnienie z projektu 

1) Szczególnymi przypadkami wykluczającymi udział uczniów w projekcie może 

być: 

a) długotrwałe zwolnienie lekarskie, którego czas trwania wyklucza udział 

ucznia w projekcie, 

b) realizacja indywidualnego nauczania w warunkach domowych, 

c) długotrwałe leczenie w warunkach szpitalnych lub sanatoryjnych. 

2) Decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy lub rodziców (prawnych opiekunów), a także z własnej 

inicjatywy. 

3) Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego składają 

rodzice (lub prawni opiekunowie) z chwilą podjęcia informacji o braku 

możliwości uczestnictwa ich dziecka w realizacji projektu edukacyjnego. 

4) Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedstawia 

rodzicom (prawnym opiekunom) swoją decyzję w tej sprawie. 

 

8. Dokumentowanie projektu 

1) Podstawą do dokonania wpisu na świadectwie jest Karta Projektu, 

potwierdzająca udział ucznia w projekcie edukacyjnym oraz uzyskaną przez 

niego pozytywną ocenę. 

2) Do arkusza ocen dołącza się zaświadczenie o udziale ucznia w projekcie 

sporządzone przez nauczyciela-opiekuna wg załączonego wzoru. 

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki 

ucznia w gimnazjum. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Karta projektu dokumentująca realizację gimnazjalnego projektu edukacyjnego. 

Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia o udziale ucznia w projekcie. 

 



Załącznik nr 1.  

Propozycja Karty projektu dokumentującej realizację gimnazjalnego projektu edukacyjnego. 

Karta projektu 

I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu 

Temat 

projektu  

Zespół 

uczniowski 

1. imię i nazwisko ucznia 

2. imię i nazwisko ucznia 

3. imię i nazwisko ucznia 

podpisy uczniów 

(zobowiązanie do realizacji projektu) 

Nauczyciel 

opiekun 
imię i nazwisko nauczyciela podpis nauczyciela 

Problem 

Problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np.: „Jak światło 

wpływa na rozwój roślin?” lub „Jak sprawić, aby nasza miejscowość była 

czystsza?” 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji 

(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po 

zakończeniu zadania) 

a) Główne cele 

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub 

„Co chcemy osiągnąć?”  

b) Planowanie etapów realizacji projektu 

Główne zadania Działania 
Uczniowie 

odpowiedzialni 

Terminy 

realizacji 

Informacja 

o wykonaniu 

Jeśli projekt jest 
bardziej 
rozbudowany, warto 
dodać kolumnę 
głównych zadań 

1. Działania 
pozwalające 
zrealizować 
projekt lub 
zadanie 

Imiona i 
nazwiska 
uczniów 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Informacje 
podsumowujące 
wykonanie 
działania 
i zadania, ocena 
zadania 

2. Działania 
pozwalające 
zrealizować 
projekt lub 
zadanie 

Imiona 
i nazwiska 
uczniów 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Informacje 
podsumowujące 
wykonanie 
działania 
i zadania, ocena 
zadania 

Jw. 
    

 



III. Konsultacje z nauczycielem 

(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) 

Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela 

Kiedy się 

odbyła? 

Czego dotyczyła 

konsultacja? 

Imię i nazwisko nauczyciela 

udzielającego konsultacji oraz 

biorących w niej udział uczniów. 

Podpis nauczyciela 

udzielającego 

konsultacji 

Jw. 
   

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

(tabela wypełniana po prezentacji) 

Termin prezentacji Kiedy odbyła się prezentacja? 

Miejsce prezentacji 
Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym 

uczniowie wzięli udział 

Forma prezentacji Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie 

Udział członków 

zespołu 

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w 

prezentacji 

Odbiorcy 
Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, 

uczniowie innej szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2.  

Wzór zaświadczenia o udziale ucznia w projekcie 

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

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) 
  

 


