
Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego 

w Gimnazjum w Rymaniu 
 
opracowany na podstawie: 

1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046) 

2) ROZPORZĄDZENIA 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 dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 poz. 17) 

 

& 1 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

 

& 2 

1. Projekt realizowany jest przez uczniów w klasie pierwszej lub drugiej, a w 

szczególnych przypadkach jego realizacja może zostać dokończona lub przesunięta 

nie później niż do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej. 

2. Na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, wychowawca 

informuje rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i zasadach realizacji projektu 

oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. 

3. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku 

szkolnego. 

4. Uczeń bierze udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego, którego temat 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

5. Udział w projekcie, o którym mowa w &1 ust.1, nie wyklucza uczestnictwa w innych 

projektach realizowanych w Gimnazjum w Rymaniu. 

 

& 3 

1. Czas trwania projektu jest ustalony przez opiekuna zespołu i zależy od problematyki i 

stopnia trudności. Wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy i może być przedłużony przez 

opiekuna zespołu. 

2. Nauczyciel – opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

 wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań 

uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej za nią, 

 omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i 

koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 

 założenie KARTY PROJEKTU (załącznik nr 5) i innych dokumentów, o ile taka 

potrzeba zachodzi, 

 prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 

 monitorowanie realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 



& 4 

1. Dyrektor zasięgając opinii rady pedagogicznej powołuje szkolnego koordynatora 

projektu edukacyjnego, którego zadaniem jest: 

 zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli 

propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, 

przedstawienie jej radzie pedagogicznej, 

 upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku 

szkolnym, 

 monitorowanie przebiegu oraz stanu realizacji projektów edukacyjnych w 

gimnazjum, 

 nadzorowanie dokumentacji projektów, 

 podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania na koniec roku szkolnego, 

 informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących realizacji 

projektów edukacyjnych. 

 

& 5 

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie 

środków. 

 

& 6 

1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu edukacyjnego: 

 poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego, 

 prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, 

monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji 

o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom), 

 komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania, 

 dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu 

edukacyjnego w dokumentacji szkolnej, 

 w przypadku gdy uczeń w określonym przez dyrektora terminie nie zgłosi 

swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy (po konsultacji z 

opiekunem projektu) dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów 

projektowych, 

 kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby 

każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji 

przynajmniej jednego projektu edukacyjnego. 

 

& 7 

1. Każdy nauczyciel gimnazjum w terminie do 31 października zgłasza do dyrektora 

szkoły minimum dwa tematy projektów edukacyjnych. 

2. Zgłoszenie każdego tematu projektu dokonywane jest na KARCIE ZGŁOSZENIA 

PROJEKTU EDUKACYJNEGO wg wzoru (załącznik nr 1). 

3. Uczeń ma prawo zgłoszenia własnego tematu projektu. Temat projektu zgłasza, 

wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO i przekazuje ją 

wychowawcy klasy w terminie do 31 października. 

4. Opiekunem projektu może być jeden lub kilku nauczycieli. 



5. Proponowane tematy projektów edukacyjnych udostępnia się uczniom na stronie 

internetowej gimnazjum i w bibliotece w postaci Szkolnej Bazy Projektów 

Edukacyjnych. 

 

& 8 

1. W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z 

uczniami, w czasie których udzielają wskazówek i odpowiadają na pytania. 

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie w postaci: 

 zgłoszenia chęci udziału u nauczyciela – opiekuna projektu, który podpisuje 

DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE (załącznik nr 2), 

 podpisaną przez opiekuna deklarację uczniowie składają wychowawcy klasy 

do 20 listopada. 

3. Wychowawca sporządza KLASOWĄ LISTĘ UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE 

EDUKACYJNYM (załącznik nr 3) i przedstawia ją rodzicom, a kopię oddaje 

dyrektorowi szkoły do dnia 30 listopada. 

4. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu może spisać 

KONTRAKT PRACY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (załącznik nr 4). 

5. Każdy zespół projektowy przygotowuje KARTĘ PROJEKTU (załącznik nr 5). 

6. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół 

uczniów liczący od 3 do 10 osób. 

7. Nauczyciel nie powinien mieć pod opieką więcej niż 20 uczniów. 

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

zespołów uczniowskich. 

9. W przypadku gdy uczeń: 

 nie zdecyduje o wyborze tematu, 

 nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

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

     Wychowawca klasy włącza go, po konsultacji z opiekunem projektu, do określonego   

     Zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 

 

& 9 

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, podczas którego opiekun projektu 

wraz z zespołem uczniowskim ustalają między innymi: 

 Cele szczegółowe projektu, 

 Czas realizacji projektu, 

 Etapy realizacji projektu, 

 Formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

 Podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

 Kryteria oceny projektu, 

 Sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji 

projektu. 

 

& 10 

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od 

tematyki realizowanego projektu. 

2. Dopuszcza się następujące formy realizacji projektu: 

 konferencja naukowa połączona z wykładami, 

 forma plastyczna np. plakat, collage z opisami, 

 przedstawienie teatralne, inscenizacja,  



 książka, broszura, gazetka, 

 prezentacja multimedialna, 

 model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska, 

 happening, marsz, 

 debata, 

 inna za zgodą opiekuna. 

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

goście mogą uczestniczyć: 

 uczniowie, 

 rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, 

 osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z 

którymi wiązała się tematyka projektu. 

 

& 11 

1. Oceny udziału ucznia w realizacji projektu dokonuje opiekun zgodnie z kryteriami 

oceniania zachowania ucznia zawartymi w Statucie Gimnazjum (Wewnątrzszkolny 

System Oceniania). 

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 

 zaangażowanie ucznia, 

 pomysłowość i innowacyjność, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań, 

 stopień trudności zadań, 

 terminowość wykonania przydzielonych zadań, 

 poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, 

 pracowitość, 

 samoocena ucznia na podstawie KARTY SAMOOCENY UCZNIA (załącznik 

nr 6), 

 prezentacja efektu końcowego. 

3. Ocena wystawiana jest odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i 

kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie, 

które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w 

innych dokumentach szkolnych. 

4. Opiekun projektu przedstawia wychowawcy klasy informację o realizacji projektu. W 

informacji powinien być zawarty temat projektu, oraz oceny poszczególnych uczniów. 

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

dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku 

przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie 

nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu. 

 

& 12 

1. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 

realizacji projektu edukacyjnego. Na świadectwie pojawia się zapis: zwolniony z 

udziału w projekcie. 

 

 



& 13 

1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do 

końca ukończenia przez ucznia nauki w gimnazjum. 

2. Dokumentacja projektu powinna zapewnić dyrektorowi, nauczycielowi oraz uczniom 

stały dostęp do informacji o stopniu realizacji projektu. Ma też służyć sprawowaniu 

nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu i jego zgodnością z regulaminem. 

3. Na dokumentację realizowanych projektów składają się: 

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

 lista grup projektowych, 

 karta projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Temat projektu: 

………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela/ucznia: 

…………………………………………………………………. 

Cele projektu: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

Czas realizacji: 

……………………………………………………………………………………….. 

Liczba uczniów: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………….                                         Podpis nauczyciela/ucznia 

…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

 

Nazwisko i imię ucznia: 

……………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………….  Rok szkolny: 

……………………………………………………… 

1. Temat projektu: 

………………………………………………………………. 

2. Nauczyciel - opiekun: 

………………………………………………………… 

3. Termin realizacji: 

……………………………………………………………... 

 

Data: ………………….                                           Podpis ucznia:     

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

 

Podpis nauczyciela – opiekuna projektu: ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

LISTA UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

 

Rok szkolny: ………………………..         Klasa: …………………………………. 

 

 
Lp wg 

dziennika 

Nazwisko i imię ucznia Temat projektu do 

jakiego przystępuje 

uczeń 

Nazwisko 

nauczyciela-  

opiekuna projektu 

Termin realizacji 

     

     

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

KARTA PROJEKTU 

 

1. Tytuł projektu: 

……………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna projektu: 

…………………………… 

3. Nazwiska i imiona członków zespołu projektowego: 

………………………. 

4. Cel główny projektu: 

………………………………………………………… 

5. Przebieg prac w trakcie realizacji projektu: 

………………………………….. 

6. Opis efektów projektu (dla członków zespołu, szkoły, nauczyciela, 

społeczności szkolnej, środowiska): 

………………………………………………….. 

W karcie projektu należy zamieścić produkty wytworzone w trakcie realizacji projektu lub 

zdjęcia wytworów materialnych wykonanych w ramach projektu np. wykonanych makiet, 

zrzuty opracowanych stron internetowych, nagrania, filmy, przeprowadzone wywiady, itp. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 6 

 

KARTA SAMOOCENY UCZNIA 

 

KRYTERIUM TAK NIE 

W pracach nad projektem uczestniczyłem wytrwale i systematycznie.   

Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy 

zespołu. 

  

Słuchałem propozycji innych i nigdy ich nie krytykowałem.   

Nie miałem większych trudności w wykonywaniu przyjętych na siebie 

zadań 

  

W przypadku pojawiających się problemów starałem się znaleźć 

rozwiązanie 

  

Jeżeli miałem problemy prosiłem o pomoc kolegów w grupie.   

Jeżeli moi koledzy mieli problemy pomagałem im najlepiej jak 

umiałem. 

  

Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu.   

Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania.   

Swoją pracę wykonałem terminowo.   

Dzięki pracy nad projektem nauczyłam/em się: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

KONTRAKT PRACY ZESPOŁU 

 

Temat projektu: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

Skład zespołu: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

Plan realizacji projektu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Efekt projektu: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Terminy spotkań: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

Termin wykonania projektu: 

…………………………………………………………………………. 

 

Przydział zadań i funkcji w zespole dla każdego ucznia: 

1. Nazwisko i imię: 

……………………………………………………………… 

2. -//-                        

……………………………………………………………... 

3. -//-                        

……………………………………………………………... 

4. -//-                        

……………………………………………………………... 

5. -//-                        

……………………………………………………………... 

Udział ucznia w projekcie ocenia się wg kryteriów podanych w regulaminie. 

Dodatkowe ustalenia: 

………………………………………………………………………………… 

Data: ………………………… 

Podpis nauczyciela-opiekuna:                                            Podpisy członków zespołu: 

 


