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REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

W GIMNAZJUM W OLSZYNACH 

  

 Podstawa prawna: 

1. art. 7.1 i 39.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

zmieniającego rozporządzenie z dnia 30  kwietnia 2007r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 

156, poz.1046) 

3. art.6 i art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U.  

z 2006 r. Nr 97 z póz. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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) 

5. §2. 1; §3; §10; §13; §16; §18b  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póz. zm.)  

I. USTALENIA OGÓLNE 

1. Uczniowie Gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu 

edukacyjnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia 

Gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjum w których 

realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu 

MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). 

3.  Projekty edukacyjne realizują uczniowie klas II. 
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4. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez 

zespół uczniów  liczący co najmniej 3 osoby, przy wsparciu nauczyciela, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

5. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie 

programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo 

mieć charakter międzyprzedmiotowy.  

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

opiekunów), wychowawców,   w uzasadnionych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5. na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

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

8. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z 

zasadami ustalonymi w statucie szkoły. 

 

II. REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

1. Czas trwania projektów powinien wynosić od miesiąca do czterech miesięcy i 

może być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

2. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez 

siebie środków. 

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego 

koordynatora projektów. 

4. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:  

a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu; 

b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów; 

c) nadzór nad dokumentacją projektów; 
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5. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. 

 Jego zadaniem jest:  

a) omówienie scenariusza projektu z uczniami; 

b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami; 

c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej 

wypełniania, 

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; 

e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych  

i konsultacji; 

f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 

g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy; 

h) pomoc w prezentacji projektu; 

i) ocena projektu; 

j) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie; 

k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny 

jest międzyprzedmiotowy. 

6. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w 

projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:  

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu; 

c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych  

i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym; 

d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; 

e) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku;  

f) udziału w ustaleniu stopnia zaangażowania ucznia w realizacji projektu, 

skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły; 

g) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. 

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:  

a) poinformowania uczniów i ich rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego; 
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b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, 

monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji 

o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom); 

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

d) dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu 

edukacyjnego w dokumentacji szkolnej; 

e) w przypadku gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi 

swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału 

ucznia do jednego z zespołów; 

f) wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w 

pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek uczestniczył w 

realizacji projektu edukacyjnego. 

III. USTALENIA ORGANIZACYJNE 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów na godzinie wychowawczej, 

rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2010/11 informacje te 

przekazywane są do dnia 10 grudnia 2010r. 

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

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

pomocy innych nauczycieli. 

3. Nauczyciele w terminie do końca czerwca każdego roku szkolnego zgłaszają 

koordynatorowi propozycje tematów projektów edukacyjnych. 

4. Uczeń ( uczniowie) mogą zgłaszać tematy projektów.  

5. W terminie do 15 września dyrektor szkoły ogłasza Listę  Projektów 

Edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. W roku 

szkolnym 2010/11 ogłasza Listę  Projektów Edukacyjnych do 20 grudnia 2010r. 

6. Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają 

wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny 

termin wyboru tematu projektu przypada na 30 wrzesień. W roku szkolnym 

2010/11 ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 28 stycznia.  
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7. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku 

szkolnego po uzgodnieniu opiekuna projektu z dyrektorem szkoły. 

8. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i 

zaproszeni goście mogą uczestniczyć: 

a) uczniowie danej klasy 

b) uczniowie klas I i III gimnazjum 

c) rodzice uczniów 

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

potrzebną ze względu na charakter projektu 

 9. Dopuszcza się następujące formy prezentacji: 

a) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;   

b) przedstawienie teatralne, inscenizacja; 

c) książka, broszura, gazetka; 

d) prezentacja multimedialna;   

e) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; 

f) happening, marsz; 

g) debata 

h) inna, za zgodą opiekuna. 

10.Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie 

zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także 

podczas zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych.  

11. Dokumentacja  projektu to: 

a) karta projektu 

b) karta samooceny ucznia 

c) karta oceny projektu 

d) kontrakt 

e) inna dokumentacja w postaci zdjęć, prezentacji, eksponatów, itp.  
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 IV ZASADY OCENIANIA  

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania 

zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania 

projektu, publicznej prezentacji, oraz uwzględnia samoocenę uczniów. 

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu. 

3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: 

uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu. 

4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu. 

5. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i 

opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu 

6. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z 

zasadami ustalonymi w statucie szkoły.   

V USTALENIA KOŃCOWE  

1. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas 

realizacji projektów edukacyjnych. 

2. Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły 

do 10 czerwca każdego roku. 

3. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń 

kończy gimnazjum. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy 

niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości 

organizacyjnych szkoły. 

5. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną określa zasady i 

warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem. 

 

Zapoznano Radę Pedagogiczną  ………………………………………………………… 
 


