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REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

W  GIMNAZJUM IM. S. KARD. WYSZYŃSKIEGO  W  PIERZCHNICY 

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 8 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca  2015 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

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

z 2015r, poz. 843), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania 

zgodnie   z zapisami statutu. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, 

które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien 

wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności 

projektu. 

3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych 

w szkole. 

4. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe 

warunki realizacji projektu . 

5. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego 

koordynatora projektów. 

6.  Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy: 

1) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu; 

2) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów; 

3) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny; 

4) nadzór nad dokumentacją projektów; 

5) organizację „Dnia Projektów”. 

7. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania 

to: 

1) omówienie scenariusza projektu z uczniami; 

2) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami (załącznik nr 3); 

3) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia: 

            a)karty projektu (załącznik nr 1) 
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        b)karty samooceny ucznia  (załącznik nr 2) 

        c)karty oceny projektu (załącznik nr 4), 

        d)karty oceny prezentacji projektu (załącznik nr 5), 

        e)sprawozdaniem z realizacji projektu (załącznik nr 6); 

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; 

5) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji; 

6) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 

7) motywowanie uczniów do systematycznej pracy; 

8) pomoc w prezentacji projektu; 

9) ocena projektu; 

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

11) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest 

międzyprzedmiotowy. 

8. W zależności od przyjętych zasad organizacji projektu edukacyjnego w szkole znajdują 

się  następujące dokumenty: 

1) lista projektów na dany rok szkolny (wraz z danymi prowadzących); 

2) lista grup projektowych; 

3) karta projektu zawierająca temat projektu i jego główny cel. 

9. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej i drugiej, a w szczególnych 

wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż               

do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. 

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

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie 

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

gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia 

szkoły. 

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

siebie środków. 

13.  W terminie do 30 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają 

koordynatorowi  listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, 

która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać 

również propozycje złożone przez uczniów. 
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14. Tematyka planowanych do realizacji projektów, jest przedstawiana przez 

koordynatora Dyrektorowi Zespołu nie później niż do 15 listopada danego roku. 

15.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty              

do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje 

gimnazjum. 

16.  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 lub Dyrektorem Zespołu. 

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

to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

18. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klas I i II                            

o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z zapisami Statutu w tym 

zakresie. 

19. W terminie do 20 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania                        

z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania. 

20. 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. 

21.  System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: 

a) losowy, 

b) poprzez dobór samodzielny uczniów, 

c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. 

22. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu, nie później niż                     

w terminie  do 30 listopada. 

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

zespołów uczniowskich. 

24. W przypadku, gdy uczeń klasy II: 

1) nie zdecyduje o wyborze tematu, 
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2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),                        

opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania                    

i zdolności ucznia. 

25. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu                    

z zespołem  

      uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: 

1) czas realizacji projektu, 

2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

3) podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

4) kryteria oceny projektu, 

            5) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji 

projektu, 

 

26. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty                       

z opiekunem. 

27. Wychowawca klasy zobowiązany jest do monitorowania pracy uczniów nad projektami. 

28. Podczas lekcji wychowawczych raz w miesiącu przedstawiciele zespołów udzielają  

odpowiedzi na poniższe pytania (wszystkie lub kilka): 

1) Co w ciągu ostatniego miesiąca zrobiliśmy w ramach projektu? 

2)Z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni? 

3)Jakie problemy napotkaliśmy w realizacji projektu? 

4)Czego dowiedziałem się lub nauczyłem w trakcie dotychczasowej pracy nad projektem? (na 

to pytanie mogą odpowiedzieć wszyscy członkowie zespołu). 

5)Jakie działania zamierzamy wspólnie przeprowadzić w ciągu najbliższego miesiąca? 

6)Jakie zadania na dalszych etapach prowadzenia projektu planują wykonać poszczególni 

członkowie zespołu? 

7)Jakie problemy przewidujemy w trakcie dalszej pracy? 

 

29. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy                              

z opiekunem, do pomocy uczniom. 

30. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona                 

od tematyki realizowanego projektu. 
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31. Prezentacje odbywają się w „Dniu Projektów”, a jeśli nie ma możliwości 

zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych 

projektów. 

32. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja 

następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie. 

33. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni 

goście mogą uczestniczyć: 

1) uczniowie danej klasy; 

2) uczniowie klas młodszych 

3) rodzice uczniów; 

4) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp.,                     

z którymi wiązała się tematyka projektu; 

5) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze 

względu na charakter projektu. 

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

nauczycielami przed jej dokonaniem. 

35. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 

1) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu); 

2) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były 

planowane                             i powstały; 

3) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu; 

4) pracę zespołową i indywidualną ucznia; 

5) samoocenę uczniów. 

36. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu 

realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów. 

37.  Ocena ma charakter opisowy 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. 

38.  Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, 

dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku 
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przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie 

nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej. 

39.  Niezależnie od oceny, o której mowa w pkt. 34 - 35 opiekun projektu jest 

zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia 

zespołu, na którą składać się powinna informacja o: 

1) osiągniętych celach; 

2) mocnych i słabych stronach; 

3) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania. 

40.  Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana 

do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

41. Dyrektor Zespołu decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców. 

42. W przypadku, o których mowa w punkcie 41, na świadectwie ukończenia gimnazjum                   

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 

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

43. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy 

niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych 

szkoły. 
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(załącznik nr 1) 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM im. Stefana Kard. Wyszyńskiego             

w Pierzchnicy 

 

I.  Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu: 

Temat 

projektu 

 

 

Czas 

realizacji 

projektu 

 

 

Zespół 

uczniowski 

 

1.……………………………………………………….….. 

2.…………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………… 

4.……………………………………………………………. 

5.……………………………………………………………. 

6.……………………………………………………………. 

(imiona  i nazwiska uczniów) 

 

1.……………………………………………………….….. 

2.…………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………… 

4.……………………………………………………………. 

5.……………………………………………………………. 

6.……………………………………………………………. 

(podpisy uczniów 

zobowiązanie do realizacji projektu) 

Nauczyciel 

(opiekun) 

 

1. 

…………………………..……………………………………… 

(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

      

……………………………………….....…………………… 

(podpis nauczyciela) 

Nauczyciel 

konsultant 

 

1. 

…………………………………………………………..……… 

(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

       

……………………………………….……………………… 

(podpis nauczyciela) 

Problem:  
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II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji: 

a) Cele projektu: 

 

Cele główne:  

Cele szczegółowe:  

  

 

a) Planowanie etapów realizacji projektu: 

 

Główne zadania Uczniowie 

odpowiedzialni 

Terminy realizacji Informacje  

o wykonaniu 

 

 

   

 

III. Konsultacje z nauczycielem: 

Terminy Temat 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Podpis 

nauczyciela 

Podpisy uczniów 

obecnych na 

konsultacjach 

    
 

 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu: 

Termin prezentacji 
 

Miejsce prezentacji 
 

Forma prezentacji 
 

Udział członków zespołu 
 

Odbiorcy 
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(załącznik nr 2) 

Arkusz samooceny ucznia 

Temat projektu: …………………………………………………………………………….. 

Opiekun projektu: …………………………………………………………………………… 

Oceń swoje zaangażowanie w pracę zespołu przy realizacji projektu zaznaczając odpowiedź 

tak/nie. 

Kryteria ogólne Ocena 

Uczestniczyłem (-am) w wyborze tematu pracy projektowej. TAK NIE 

Uczestniczyłem (-am) w planowaniu pracy zespołu. TAK NIE 

Zaplanowane zadania wykonywałem (-am) terminowo. TAK NIE 

Zaangażowałem (-am) się w prace projektowe zespołu. TAK NIE 

Miałem (-am) cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy 

zespołu. 

TAK NIE 

Wykonałem (-am) wszystkie przyjęte na siebie zadania. TAK NIE 

Tworzyłem (-am) życzliwą atmosferę podczas realizacji projektu. TAK NIE 

Byłem (-am) pomocny (-a) dla zespołu. TAK NIE 

Uczestniczyłem (-am) we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu. TAK NIE 

Mój wkład pracy w wykonanie zadania był duży. TAK NIE 

W zależności od wykonywanego zadania, oceń swoje działania — wybierz z listy, zaznacz 

zadanie, zaznacz ocenę (w skali ocen szkolnych). Na przykładzie projektu teatralnego. 

 

Nazwisko i imię ucznia: ……………………………………………………………………………… 

  

Kryteria szczegółowe Ocena 

Opanowanie pamięciowe tekstu roli pierwszoplanowej. 1 2 3 4 5 6 

Realizacja sceniczna roli pierwszoplanowej. 1 2 3 4 5 6 

Opanowanie pamięciowe tekstu roli drugoplanowej. 1 2 3 4 5 6 

Realizacja sceniczna roli drugoplanowej. 1 2 3 4 5 6 

Opanowanie pamięciowe tekstu i realizacja sceniczna roli 

epizodycznej. 

1 2 3 4 5 6 

Opracowanie plakatu, zaproszeń, programu. 1 2 3 4 5 6 

Opracowanie scenografii i jej wykonanie. 1 2 3 4 5 6 

Opracowanie dźwiękowe spektaklu. 1 2 3 4 5 6 

Opracowanie efektów świetlnych. 1 2 3 4 5 6 

Opracowanie scenariusza. 1 2 3 4 5 6 

Zadania inne  1 2 3 4 5 6 
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(załącznik nr 3) 

Kontrakt projektu edukacyjnego 

 Kontrakt zawarty w dniu ………………… w Zespole Szkół  w Pierzchnicy. Gimnazjum            

im. Stefana Kard. Wyszyńskiego pomiędzy nauczycielem:  …………………………………………… 

a uczniami z klasy……….. w składzie: 

1)…………………………………………… 

2)…………………………………………… 

3)…………………………………………… 

4)…………………………………………… 

5)…………………………………………… 

6)…………………………………………………………….. 

Na wykonanie zadania z przedmiotu ………………………………………………………. metodą projektu  

na temat:   …………………………………………………… 

§ 1 

1) Nauczyciel zobowiązuje się do udzielenia pomocy, wskazówek, rad w trakcie konsultacji. 

2) Konsultacje odbywać się będą regularnie według harmonogramu. 

§ 2 

Uczniowie zobowiązują się do: 

1) Systematycznej pracy i uczęszczania na konsultacje. 

2) Opracowania projektu według ogólnego wzoru do dnia: ………………………………………………….. 

3) Prezentacji projektu na forum szkoły w dniu: …………………………………………………….. 

§ 3 

Praca poszczególnych uczniów zostanie oceniona według ściśle określonych kryteriów. 

Strony zawierają kontrakt od dnia ………..……… r. do dnia …………………. r. 

Podpisy uczniów:                             

1) …………………………………………….                 Podpis nauczyciela:  ……………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) ………………………………………….… 

4) ……………………………………………. 

5) …………………………………………….. 

6) …………………………………………….. 
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(załącznik nr 4) 

 

Karta oceny projektu edukacyjnego 

 

 

 

Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . .  

Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Oceniane elementy prezentacji 

Liczba 

punktów 

0 - 5 

Właściwe zaplanowanie pracy.  

Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami 

poszczególnych członków grupy. 

 

Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.  

Dokumentowanie prac nad projektem.  

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.  

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.  

Przygotowanie tekstów.  

Opracowanie graficzne.  

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.  

Kreatywność, oryginalność.  

Systematyczność pracy, terminowość.  

Prezentacja efektów pracy.  

Udział w przedstawieniu.  

Suma punktów:  
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(załącznik nr 5) 

Karta oceny prezentacji projektu edukacyjnego 

 

Numer grupy : ………………………………………..…            Termin prezentacji : ……………..……….………… 

Imiona i nazwiska uczniów: 

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

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

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

Oceniane elementy prezentacji 
Liczba punktów 

0 - 5 

Zgodność z tematem  

Poziom merytoryczny  

Poprawność językowa  

Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym 

dla innych 

 

Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja               

i modulacja głosu) 

 

Odpowiednie tempo prezentacji  

Uporządkowany i logiczny układ prezentacji (trójdzielna budowa – 

wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

 

Estetyka wykonania pracy  

Oryginalna i pomysłowa forma wykonania pracy  

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie 

projektu 

 

Dbałość o zainteresowanie odbiorców  

Wykorzystanie zaplanowanego czasu  

 Suma punktów:  
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(załącznik nr 6) 

Sprawozdanie 

 Z realizacji zadań w ramach gimnazjalnego projektu edukacyjnego pt.”...” 

 

Skład zespołu zadaniowego: 

 

1.   .................................................................. 

2.  ................................................................... 

3.  ................................................................... 

 

Opiekun zespołu: ................................................................... 

 

Czas realizacji:  ................................................................... 

 

 Krótki opis z przebiegu realizacji projektu: 

 

 Przedstawienie rozwiązań poszczególnych zadań; 

 Opis publicznej prezentacji wyników projektu; 

 Analiza wyników przeprowadzonych ewaluacji; 

 Refleksje pod kątem przydatności zdobytej wiedzy (czego się nauczyli) podczas 

realizacji projektu; 

 Informacje dotyczące trudności, jakie wystąpiły w czasie realizacji zadań i sposoby 

rdzenia sobie z nimi; 

 Krótka autorefleksja na temat: atmosfery i współpracy w zespole; 

 Wnioski. 

 

 

 


