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Zasady ogólne 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu 

gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia 

gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. Projekt jest realizowany do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. 

W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie 

dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w 

klasie trzeciej. 

3. Tematyka projektu jest zgodna z realizacją przyjętego w gimnazjum programu 

wychowawczego i programu profilaktycznego lub z zakresem treści 

poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku 

nr 4 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz.17) i może wykraczać 

poza jej treści. 

4. Projekty realizowane są w zespołach uczniowskich w danej klasie, a ich 

opiekunem jest wychowawca lub inny nauczyciel. 

5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w 

projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w 

statucie szkolnym. 

     1. Dyrektor szkoły: 

1) jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole, 

2) w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a). powołuje szkolnego koordynatora projektów, 

b). dopuszcza projekty do realizacji biorąc pod uwagę możliwości 

organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 

2. Opiekun projektów: 

1) przedstawia dyrektorowi gimnazjum do 15 października wykaz 

planowanych do realizacji projektów edukacyjnych, 



2) przygotowuje harmonogram prac na dany rok szkolny, 

3) koordynuje pracę nauczycieli,  

4) organizuje w szkole Dzień Projektów, 

5) umieszcza na stronie internetowej szkoły informacje związane z 

realizowanymi w szkole projektami. 

6) ustala z uczniami zakres tematyczny projektu oraz niezbędną 

dokumentację wymaganą podczas realizacji projektu, 

7) dzieli uczniów na zespoły projektowe od 3 do 6 uczniów, 

8) zawiera z zespołem kontrakt dotyczący zasad współpracy oraz ustala 

instrukcję realizacji projektu, 

9) przedstawia tematykę projektu wraz z określeniem celów, etapów 

realizacji, terminu planowanego zakończenia projektu oraz sposobu 

prezentacji efektów  do 31 października 

10) przygotowuje dokumentację i zapoznaje uczniów z zasadami jej 

prowadzenia, 

11) czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

12) udziela pomocy uczniom na każdym etapie realizacji projektu, 

13) organizuje opiekę uczniom podczas realizacji zadań projektowych oraz 

niezbędne konsultacje, 

14) motywuje  uczniów do systematycznej pracy, 

15) udziela pomocy w przygotowaniu prezentacji projektu, 

16) komunikuje się z innymi nauczycielami na temat udziału ucznia w 

projekcie, 

17 koordynuje prace nauczycieli w przypadku, kiedy projekt jest 

międzyprzedmiotowy, 

18) dokonuje ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu. 

   4. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów: 

1) współpracują z opiekunem projektu szkolnego i podczas organizowania 

Dnia Projektu, 

2) udzielają konsultacji uczniom zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

3) sprawują opiekę nad uczniami podczas działań projektowych, prowadzą 

dokumentację uzgodnioną z opiekunem projektu, 

4) ustalają oceny przedmiotowe za udział w projekcie, 



5) uczestniczą w ustalaniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej 

wpisem na świadectwie ukończenia szkoły, 

6) uczestniczą w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. 

    5. Wychowawca klasy: 

1)  informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego, 

2)  prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, w szczególności: 

a).  wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia 

klasy, 

b).  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez 

kontakt z opiekunem projektu 

c).  przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom. 

3)  komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania 

zachowania, 

4)  prowadzi zapisy w dokumentacji szkolnej, związane z realizacją przez 

ucznia projektu edukacyjnego, 

5)  przechowuje dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji projektu 

do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

  

Zadania uczniów 

1.  Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką 

przedstawioną przez opiekuna projektu. 

2.  Wspólne z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w 

realizacji projektu, podział zadań w zespole (zawarcie kontraktu). 

3.  Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych 

i wyznaczonych zadań. 

4.  Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym 

z opiekunem projektu. 

  

Realizacja projektów 

1.  Projekty są realizowane po zatwierdzeniu przez dyrektora  na zasadach 

określonych przez opiekuna projektu. 



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

kilka zespołów uczniowskich. 

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

realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką nauczycieli. 

4.  Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy i termin określa opiekun 

projektu. 

  

Ocena projektu 

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 ma charakter opisowy i kończy się 

stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu. 

4.  Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu. 

5.  Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie 

z zapisem w statucie szkoły. 

6.  Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać ocenianiu z przedmiotu. 

Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną 

ustala zgodnie z zapisem w statucie szkoły nauczyciel przedmiotu. 

 


