
ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH  W GIMNAZJUM 

W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁODAWIE 

  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

  

1. Projekt edukacyjny to  planowane przedsięwzięcie realizowane przez zespół uczniów 

przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu 

z zastosowaniem różnorodnych metod.   

2. Projekt może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej 

poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści, może mieć charakter 

interdyscyplinarny.  

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

ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia 

pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.  

4. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny.   

5. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić 

ucznia z realizacji projektu.   

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 5, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację 

projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.   

7. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt.7, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie 

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

gimnazjalnego, temat, którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia 

szkoły.  

9. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez 

siebie środków.  

 

 

 



WYBÓR TEMATU – TERMINY 

 

10. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej 

o warunkach i zasadach realizacji projektu 

11. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie 

później niż do końca września. 

12. Nauczyciele przedmiotowcy prowadzący zajęcia w klasie drugiej gimnazjum 

w terminie do końca września każdego roku szkolnego przygotowują ofertę projektów 

edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu. /wzór 

1/ i przekazywane koordynatorowi do spraw projektów.  

13. Prawo zgłoszenia tematu projektu mają uczniowie na zasadach określonych w pkt.12. 

14. Na początku października karty projektów koordynator za pośrednictwem zespołu do 

prowadzenia strony internetowej  umieszcza na stronie internetowej oraz ich kopie w 

bibliotece szkolnej. Wychowawca klasy na lekcjach wychowawczych prezentuje 

i omawia ofertę projektów.  

15. Przez cały październik opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, 

udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania. 

16. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do końca października składając 

deklarację /wzór 4/u opiekuna projektu ze wskazaniem wszystkich członków zespołu. 

17. Koordynator – wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od opiekunów 

sporządza listę realizowanych w szkole projektów.  

18. Zespół może liczyć od 3 do 6 osób, przy czym mogą to być zespoły międzyklasowe. 

19. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka 

zespołów uczniowskich. 

20. W przypadku, gdy uczeń nie wybierze tematu, nie zgłosi uczestnictwa w zespole, 

z którym będzie pracował lub nie złoży deklaracji z usprawiedliwionych powodów 

wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania 

i zdolności ucznia.  

  

 

 

 



REALIZACJA PROJEKTU 

 

21. Realizacja projektu rozpoczyna się od opracowania przez zespól uczniowski przy 

współpracy nauczyciela – opiekuna projektu Karty Pracy Zespołu /wzór 2/  

22. W trakcie realizacji opiekun projektu monitoruje prace zespołu i poszczególnych jego 

członków oraz udziela konsultacji i wskazówek. 

23. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy 

z opiekunem, do pomocy uczniom. 

24. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja w trakcie Szkolnego Dnia 

Projektów, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu./wzór 3/ 

25. W prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć rodzice 

uczniów; uczniowie danej klasy; osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, 

władz samorządowych, inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają 

za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.  

 

OCENA REALIZACJI PROJEKTU 

 

26. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi 

nauczycielami przed jej dokonaniem./wzór 5/ 

27. Kryteria oceny projektu uwzględniają: a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji 

projektu); b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie 

były planowane i powstały; c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli 

było ono celem projektu; d) pracę zespołową i indywidualną ucznia; e) samoocenę 

uczniów  - /wzór 6/  

28. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu 

realizacji projektu ,oraz o  ocenie uzyskanej przez poszczególnych uczniów. 

29. Ocena ma charakter  punktowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego 

w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył / nie zaliczył udział 

w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia 

gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.  

30. Podstawą do stwierdzenia „zaliczył” jest uzyskanie przynajmniej 50% procent 

punktów przyjętych w „Karcie oceny projektu”. 



31. 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 wówczas opiekun projektu, (jeśli jest jednocześnie 

nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, 

o której mowa w pkt.29) 

32. Wychowawca przedstawia oceny przekazane przez opiekunów projektu podczas 

końcoworocznej rady klasyfikacyjnej. 

33. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana 

do końca nauki ucznia w gimnazjum. 


