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Zasady i warunki 

realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Kraj. 

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 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.),  a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę 

zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewnętrznego. 

 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter 

przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 4 tygodni do 6 miesięcy w zależności 

od problematyki i złożoności projektu. Możliwe jest wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wymaga tego 

specyfika projektu. 

 

3. W szkole może zostać powołany zespół do spraw organizacji projektu, w skład którego wejdą: wychowawcy 

klas, szkolny koordynator projektów, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel informatyk. Do zespołu może 

dołączyć dyrektor. 

 

4. Koordynatorem projektów edukacyjnych zostaje nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego 

zadaniem jest: 

 

a) zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów; 

b) sporządzenie listy zbiorczej tematów projektów, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie 

pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole (np. na stronie internetowej i/lub w 

szkolnej gablocie); 

c) monitorowanie stanu realizacji projektów w oparciu o karty projektów; 

d) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego 

na koniec roku szkolnego. 

 

 

5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

 

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści 

podstawy programowej; 

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu  i koordynowanie podziału uczniów 

na poszczególne zespoły projektowe; 
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c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (zasad współpracy z uczniami, arkusza oceny 

projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteriów oceny projektu oraz/lub  instrukcji realizacji projektu) o 

ile taka potrzeba zachodzi; może skorzystać z gotowych kart projektów; 

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

e) monitorowanie realizacji projektu; 

f) kontrolowanie stopnia przygotowania do ostatecznej prezentacji publicznej; 

g) pomoc w przygotowaniu prezentacji publicznej; 

h) ocenę projektu (może konsultować się z nauczycielami, którzy wspomagali realizację projektu). 

 

6. 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, mogą wziąć udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

 

7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

 

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego; 

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów 

klasy, dotyczących w szczególności: 

 

 

 wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

 monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, 

 przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 

 

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

d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji 

szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę); wpisuje na 

świadectwie kończącym szkołę temat projektu z adnotacją „zaliczony”/„niezaliczony”. 

 

8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych 

liczących od 3 do 6 osób. 

 

9. Uczeń bierze udział tylko w jednym projekcie. 

 

10. Przed końcem I semestru klasy I gimnazjum wychowawca pozyskuje od uczniów informacje na temat 

proponowanych przez nich tematów projektów i przekazuje je nauczycielom przedmiotowym. 
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11. Wszyscy nauczyciele zobligowani są do przekazania szkolnemu koordynatorowi własnych propozycji 

tematów projektów przed końcem I semestru nauki.  

 

12. Uwzględniając propozycje uczniów i rodziców, po weryfikacji ich i przeanalizowaniu pod kątem możliwości 

oraz warunków szkoły, nauczyciele proponują tematy projektów  i przekazują koordynatorowi przed końcem 

marca. 

 

13. Tematyka planowanych do realizacji projektów na kolejny rok szkolny (lista zbiorcza proponowanych 

tematów), zawierająca informacje,  o której mowa w pkt. 3a, jest przedstawiana przez koordynatora 

dyrektorowi gimnazjum do końca marca. 

 

14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę 

możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 

 

15. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany 

niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 

 

16. Możliwe są następujące dodatkowe systemy podziału na poszczególne zespoły projektowe:  

a) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, 

b) poprzez wybór wychowawcy, 

c) losowo, 

d) poprzez dobór samodzielny uczniów. 

 

W przypadku uczniów dojeżdżających może być brane pod uwagę dodatkowe kryterium – miejsce 

zamieszkania. 

 

17. Zadania zespołu określa ewentualna instrukcja realizacji danego projektu oraz zasady współpracy 

wypracowane  z opiekunem. 

 

18. Zespół projektowy konsultuje się z opiekunem podczas spotkań, których liczba adekwatna jest do potrzeb, 

rodzaju projektu i jego złożoności.  

 

19. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku 

szkolnego, a także 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 projektów po konsultacji z opiekunem danego 

projektu i dyrektorem szkoły. 
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20. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego 

wcześniej harmonogramu. Możliwe jest zaplanowanie konsultacji z uczniami w ramach dodatkowych godzin 

(tzw. „19” lub „”20” godzina). 

 

21. Dane dotyczące projektu: tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów 

planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów, ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) 

projektu, zamieszczane są na kartach projektów. Dokumentacja udostępniana jest koordynatorowi projektu.  

 

22. Szkolne prezentacje będą odbywały się dwa razy w roku, przed zakończeniem semestrów: w pierwszej 

połowie  stycznia oraz w drugiej połowie maja. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezentacje 

publiczne mogą mieć miejsce w innych terminach.  

 

23. Realizacja projektu kończy się publiczną prezentacją, której widownię mogą stanowić: uczniowie, rodzice, 

zaproszeni nauczyciele, przedstawiciele instytucji zewnętrznych współpracujących ze szkołą lub 

wspomagających przygotowanie projektu. Za publiczne wystąpienie uznaje się także pokaz, którego 

obserwatorami będą jedynie inni uczniowie. 

 

24. Prezentacje publiczne projektów gimnazjalnych odbywają się w dni wyznaczone specjalnie do tego 

celu. Daty ustala się każdego roku do 30 września i podaje uczniom do informacji. 

 

25. Obowiązuje dowolność w zakresie doboru sposobu ostatecznego zaprezentowania projektu. W zależności od 

rodzaju projektu mogą to być: raport, pokaz, prezentacja multimedialna, relacja, inscenizacja, broszura, 

plakat, album, doświadczenie, występ, film i inne. 

 

26. Końcowa ocena udziału ucznia w projekcie może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem 

szkolnym  z jednego lub kilku przedmiotów. Forma  i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku 

pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy 

uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach. 

 

27. Decyzję o uznaniu udziału ucznia w projekcie podejmuje opiekun na podstawie obserwacji: przygotowań do 

projektu, zaangażowania ucznia, sumienności, regularności uczestniczenia w konsultacjach. Uznaje się udział 

ucznia w projekcie, jeżeli podczas realizacji zadań spełnił wymagania niezbędne do uzyskania oceny co 

najmniej  nieodpowiedniej, a więc: „ mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w 

realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu” (zapis z Regulaminu 

wystawiania ocen zachowania). 
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28. Zgodnie z zasadami oceniania wewnętrznego udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania. 

 

29. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, 

zasady współpracy uczniów z opiekunem, arkusz oceny projektu   i inne dokumenty, które opiekun uzna za 

niezbędne do realizacji projektu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


