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REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO 

 W GIMNAZJUM 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 

§ 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie 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). 

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania w roku realizowania 

projektu, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie oceny zachowania. 

3. Temat projektu edukacyjnego jest wpisany uczniowi na świadectwie ukończenia 

gimnazjum bez względu na to, w której klasie uczeń realizował projekt. 

4. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych 

(od 4 do 6 osób) wybieranych przez opiekuna lub wychowawcę w drodze losowej lub 

poprzez przydział nauczyciela. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę 

liczebności grupy realizującej projekt. 

5. Projekt edukacyjny realizowany jest w trakcie 3 do 7 miesięcy, w zależności 

od tematyki czy złożoności tematu, rozpoczyna się w I semestrze klasy II gimnazjum,  

kończy w II semestrze. W szczególnych warunkach uczeń może realizować projekt 

edukacyjny w innym terminie. Przewiduje się także możliwość wydłużenia czasu 

realizacji projektu w szczególnych przypadkach. 

6. Realizacja projektu edukacyjnego kierowana jest przez koordynatorów i opiekunów 

projektu powołanych przez dyrektora szkoły. 

7. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu edukacyjnego zawiera m.in. deklarację 

udziału ucznia w realizacji określonego tematu projektu, kartę projektu, arkusze 

samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu oraz inne 
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dokumenty i jest przechowywana do końca roku szkolnego kończącego realizację 

projektu. 

8. Publiczna prezentacja projektu dokonywana jest po jego zakończeniu w dniu 

wyznaczonym przez koordynatora realizacji projektu w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

9. Informacje dotyczące realizacji projektu edukacyjnego, obowiązującej dokumentacji 

projektu, prezentacji rezultatów realizacji zamieszcza się na stronie internetowej szkoły 

w bibliotece szkolnej oraz udostępnia wszystkim opiekunom projektu oraz 

wychowawcom klas realizujących projekt.  

 

 

 

 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 

 

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych 

w gimnazjum. 

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki 

realizacji projektu edukacyjnego zapisanego w Regulaminie realizacji projektu 

edukacyjnego w gimnazjum, zwanym dalej regulaminem. 

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu. 

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

niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych 

szkoły. 

5. Dyrektor do 15 lutego danego roku szkolnego powołuje zespół opiniujący tematy 

projektów edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz pisemnie zatwierdza 

ich wybór. 

6. Dyrektor powołuje koordynatorów oraz opiekunów projektu edukacyjnego na danym 

etapie kształcenia, a także  zespół nauczycieli współpracujących. 

7. Dyrektor może zwolnić z realizacji projektu edukacyjnego ucznia gimnazjum 

w uzasadnionych przypadkach, a decyzję tę odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia gimnazjum odpowiednio: „zwolniony”, „zwolniona”. Do takich 

przypadków należy, np.: 
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a. Długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia spowodowana poważną 

lub przewlekłą chorobą, pobytem w szpitalu itp.; 

b. Realizowanie przez ucznia gimnazjum obowiązku szkolnego poza szkołą; 

c. Nauczania indywidualne danego ucznia realizowane w domu rodzinnym; 

d. Indywidualny tok nauki lub program nauki realizowany przez ucznia poza 

klasą; 

e. Przeniesienie ucznia z innej szkoły w końcowym etapie realizacji projektu 

edukacyjnego w gimnazjum. 

8. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas 

realizacji projektów edukacyjnych. 

9. Dyrektor ogłasza aktualną, zatwierdzoną listę tematów projektów edukacyjnych, 

dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia projektów edukacyjnych oraz listę osób 

odpowiedzialnych na początku II semestru każdego roku szkolnego. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

 

 

Wychowawca klasy gimnazjalnej: 

1. Ma obowiązek poinformowania na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 

będą realizować projekt edukacyjny, uczniów i ich rodziców o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego do dnia 30 października roku realizowania 

projektu przez uczniów. 

2. Prowadzi działalność organizacyjną związaną z realizacją projektu w danej klasie 

(nadzór nad wyborem tematu i podziałem uczniów na grupy). 

3. Zbiera i przekazuje koordynatorowi deklaracje uczniowskie. 

4. Komunikuje się z opiekunami projektów, nauczycielami współpracującymi 

oraz koordynatorem projektu edukacyjnego w sprawie oceniania zachowania. 

5. Informuje rodziców uczniów realizujących projekt edukacyjny o przebiegu prac 

danego zespołu uczniowskiego. 

6. Prowadzi zapisy w dokumentacji szkolnej związane z realizacją przez ucznia 

projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, 

dokumentacja oceny zachowania, inne ustalone przez szkołę). 
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ZADANIA KOORDYNATORÓW PROJKETU EDUKACYJNEGO 

 

Koordynator projektu edukacyjnego powoływany jest przez dyrektora szkoły, nie częściej 

niż raz na 3 lata.  

Koordynator projektu edukacyjnego: 

1. Wyznacza opiekunów projektu edukacyjnego (jeden opiekun na daną klasę/odział 

lub jeden opiekun – jeden projekt edukacyjny), a także nauczycieli współpracujących. 

2. Zbiera od zespołów międzyprzedmiotowych, bądź poszczególnych nauczycieli, 

propozycji tematów projektu edukacyjnego.  

3. Wybiera w porozumieniu z opiekunami tematu/tematów projektu edukacyjnego. 

4. Upowszechnia informację na temat realizacji projektu edukacyjnego na terenie 

szkoły (np. gablota, strona www). 

5. Koordynowanuje realizację projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

6. Określa cele projektu edukacyjnego. 

7. Przygotowuje harmonogramu pracy nad projektem na dany rok szkolny. 

8. Czuwa nad wykonaniem zaplanowanych działań. 

9. Nadzoruje publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

10. Udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu. 

11. Koordynuje pracę nauczycieli, w tym opiekunów projektu. 

12. Nadzoruje dokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego.  

 
 

ZADANIA OPIEKUNA PROJKETU EDUKACYJNEGO 

 

Nad realizacją danego projektu edukacyjnego czuwa opiekuna projektu wyznaczony przez 

dyrektora szkoły lub koordynatora projektu edukacyjnego. 

Opiekun projektu: 

1. Organizuje spotkanie dla uczniów informujące o zakresie tematycznym projektów, 

sposobie oceny oraz niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas 

realizacji projektu. 

2. Omawia scenariusz projektu edukacyjnego z uczniami oraz omawia cele projektu. 
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3. Dzieli uczniów w porozumieniu z wychowawcą na grupy/ zespoły projektowe, 

z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas. 

4. Przygotowuje kontrakt i podpisać go z uczniami. 

5. Przygotowuje dokumentację i zapoznaje uczniów z zasadami jej prowadzenia 

(np. karta projektu, karty samooceny uczniów, karty oceny projektu, sprawozdanie 

z realizacji projektu). 

6. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu. 

7. Organizuje opiekę nad uczniami podczas realizacji projektu edukacyjnego 

i konsultacji. 

8. Pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu. 

9. Motywuje uczniów do systematycznej pracy. 

10. Pomaga w przygotowaniu prezentacji projektu. 

11. Ocenia projekt oraz poszczególne etapy realizacji projektu. 

12. Udziela informacji wychowawcy klasy. 

13. Współpracuje z koordynatorem i innymi nauczycielami. 

14. Ma prawo przydzielić ucznia do określonej grupy, jeśli ten nie dokonał wyboru 

tematu, nie złożył deklaracji, lub z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć 

w podziale zespołów. 

15.  W wyjątkowych sytuacjach ma prawo utworzyć nowy zespół uczniowski (np. z grupy 

uczniów powtarzających klasę lub przeniesionych z innych szkół) oraz wskazać temat 

realizacji projektu edukacyjnego. 

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Nauczyciel:  

1. Uczestniczy jako nauczyciel współpracujący w pracach związanych z realizacją 

projektu edukacyjnego w gimnazjum, a zwłaszcza projektu interdyscyplinarnego. 

2. Zgłasza własny temat projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów 

gimnazjum do końca grudnia każdego roku szkolnego. 

3. Współpracuje z koordynatorem i opiekunami projektu. 

4. Czuwa nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań projektowych.  

5. Udziela pomocy uczniom podczas konsultacji, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

6. Uczestniczy w ustalaniu punktacji zachowania oraz semestralnej oceny zachowania. 
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7. Ustala ocenę cząstkową lub semestralną z przedmiotu objętego projektem. 

8. Prowadzi dokumentację projektu edukacyjnego ustaloną z dyrektorem szkoły 

i koordynatorem projektu edukacyjnego. 

9. Ustala, w porozumieniu z koordynatorem i opiekunami projektu, ocenę udziału ucznia 

w realizacji projektu, która jest wpisywana na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

 

ZADANIA UCZNIA 

 

Uczeń gimnazjum  ma obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu z zastosowaniem różnorodnych metod oraz: 

1. Pracuje w grupie/zespole ustalonym przez wychowawcę i opiekuna projektu. 

2. Wybiera tematykę projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną 

przez opiekuna. 

3. Ma prawo uczestniczyć w realizacji kilku projektów jednocześnie i wybrać temat 

projektu do wpisania na świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Omawia wspólnie z opiekunem zasady współpracy w realizacji projektu, podziału 

zadań w zespole. 

5. Składa deklarację uczestnictwa w realizacji danego tematu projektu. 

6. Uczestniczy w realizacji projektu i terminowo wywiązuje się z wyznaczonych działań.  

7. Prowadzi dokumentację projektu ustaloną w szkole. 

8. Tworzy sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego. 

9. Dokonuje samooceny. 

10. Dokonuje publicznej prezentacji projektu po jego zakończeniu w terminie 

uzgodnionym z opiekunem projektu oraz koordynatorem. 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Ustalenia ogólne  

1. Projekty są realizowane na zasadach ustalonych w regulaminie. 

2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych 

środków. 
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3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych 

nauczycieli.  

4. Projekt kończy publiczna prezentacja, której termin i sposób przeprowadzenia określa 

dyrektor szkoły.  

5. W prezentacji mogą uczestniczyć, za zgodą dyrektora szkoły, rodzice, inni uczniowie 

lub zaproszeni goście.  

6. Szkoła w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej 

prezentacji. 

 

 

Ocena projektu  

1. Realizacja projektu edukacyjnego wpływa na ocenę zachowania poszczególnych 

uczniów w roku/semestrze realizowania projektu. 

2. Ocenie podlega każdy członek zespołu uczniowskiego. 

3. Informację o ocenie uczeń uzyskuje od wychowawcy klasy, opiekuna, nauczyciela 

współpracującego, bądź koordynatora realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Ocena realizacji projektu edukacyjnego dokonywana jest: 

 jednorazowo, na bieżąco po wykonaniu określonego zadania przez opiekuna, 

nauczycieli współpracujących oraz koordynatora; 

 podczas publicznej prezentacji po realizacji całego projektu. 

5. Podczas dokonywania jednorazowej oceny zachowania zwraca się szczególną uwagę 

na zaangażowanie w realizację projektu, wywiązywanie się z powierzonych ról 

w zespole (np. lidera), terminowość i systematyczność wykonywania zadań, sposób 

dokumentowania wykonanych działań, udział w konsultacjach, samodzielność itd. 

6. Oceny zachowania ucznia realizującego projekt edukacyjny uzupełnia na bieżąco 

wychowawca klasy, opiekun lub nauczyciele współpracujący, którzy mają prawo 

przyznać lub odjąć danemu uczniowi jednorazowo (za jedno z powierzonych zadań) 

od 1 do 30 punktów. 

7. Ocena realizacji całego projektu dokonywana jest podczas publicznej prezentacji, 

a oceniający nauczyciele mogą uczniowi przyznać lub odjąć od 1 do 50 punktów.  

8. Ocena podczas publicznej prezentacji projektu powinna uwzględniać: wytwory 

materialne dokonane przez uczniów, sposób prezentacji, pracę zespołową 

i indywidualną, formę sprawozdania, umiejętność samooceny uczniów. 
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9. Nauczyciele mogą podjąć decyzję o zmianie ostatecznej oceny zachowania jeśli uczeń 

nie podejmie działań projektowych lub wykaże się bardzo dużą kreatywnością, 

a ustalona punktacja nie będzie adekwatna ze stopniem zaangażowania danego ucznia.  

10. Ocena udziału w projekcie edukacyjnym zapisywana jest na świadectwie ukończenia 

gimnazjum stwierdzeniem: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

11. Udział uczniów w realizacji projektu edukacyjnego może podlegać bieżącemu 

ocenianiu z przedmiotu/ przedmiotów objętych projektem, a są ustalane przez 

nauczycieli uczących współpracujących przy realizacji projektu. 

 

 

 

Proponowana dokumentacja projektu edukacyjnego: 

1. Schemat instrukcji projektu; 

2. Propozycja deklaracji ucznia; 

3. Harmonogram działań; 

4. Harmonogram konsultacji; 

5. Ustalenie zasad pracy w grupie; 

6. Podział zadań w grupie – karta projektu; 

7. Plan sprawozdania; 

8. Plan prezentacji; 

9. Arkusz samooceny ucznia; 

10. Propozycja ewaluacji projektu; 

11. Karta oceny projektu. 
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SCHEMAT INSTRUKCJI PROJEKTU  

(za: E. Budnik i in. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach 

aktywizujących. Kielce 2000, s. 187.) 

I. Temat projektu …………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

II. Rodzaj projektu (badawczy, lokalnego działania, międzynarodowy, 

międzyprzedmiotowy) 

………………………………………………………………………………………………… 

III. Cel (e) 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

IV. Zadania, które trzeba wykonać, aby zrealizować cele projektu: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

V. Źródła, z których możesz skorzystać: 

 Ludzie (kto?) ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Instytucje …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Inne ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

VI. Sposób prezentacji ……………………………………………………… 

VII. Co będzie brane pod uwagę przy ocenie?  

1. ……………………………. 2………………………………. 3………………… 

4…………………………………5………………………………. 6 ………………………. 

 


