
Regulamin dotyczący zasad i warunków 

realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 

 im. Jana Brzechwy w Pile 

 

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.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 

sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-

nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 156 poz. 1046), a udział 

ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Regulaminu 

oceny zachowania. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na 

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wy-

kraczać poza te treści. 

4. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, któ-

re mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien 

wynosić od 2 tygodni do roku w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

5. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 

gimnazjum, którego zadaniem jest: 

a. zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli pro-

pozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie 

dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie poprzez umieszcze-

nia na stronie internetowej szkoły; 

b. monitorowanie stanu realizacji projektów; 

c. upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

d. pomoc w organizacji publicznej prezentacji projektów; 

e. podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

a. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zaintereso-

wań uczniów i treści podstawy programowej; 

b. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordyno-

wanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

c. wypełnienie karty projektu (wzór karty stanowi Załącznik nr 1) i innych do-

kumentów, które uzna za niezbędne; 

d. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

e. monitorowanie jego realizacji; 

f. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego reali-

zację. 

7. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wspar-

cia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna 

projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział 

w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 



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

realizacji projektu edukacyjnego na pierwszych zebraniach w roku szkolnym, 

w którym uczniowie będą realizować projekt; 

b. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

i. wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

ii. monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opie-

kunem zespołu, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzi-

com; 

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

d. dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyj-

nego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, 

inne ustalone przez szkołę). 

9. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych 

liczących 4–8 osób. 

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

a. poprzez dobór samodzielny uczniów, 

b. poprzez wybór nauczyciela, 

c. wybranie tematu projektu edukacyjnego. 

11. Zadania zespołu określa karta projektu ( załącznik nr 1). 

12. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt 

może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 

13. Karta projektu wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego 

zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna 

(opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu. 

14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowa-

nych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończe-

nia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wy-

stąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmia-

nach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opie-

kunem danego projektu lub dyrektorem szkoły. 

15. 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. 

16. Końcowa ocena projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stop-

niem 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. 

17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami usta-

lonymi w regulaminie oceny zachowania. 

18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny 

(wzór arkusza stanowi Załącznik nr 2), ewaluację projektu i inne dokumenty, które 

opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu. 

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

gimnazjum. 

20. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projek-

tu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 ma-

ja w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

21. Projekty realizują obowiązkowo uczniowie klas II gimnazjum.  



22. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. 

23. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu eduka-

cyjnego, na jego prośbę, w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole 

(np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe). 

24. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realiza-

cji projektów edukacyjnych. 

25. Harmonogram działań: 

a. do 30 września  nauczyciele oraz uczniowie przygotowują propozycje tematów 

projektów edukacyjnych i przekazują je do koordynatora szkolnych projektów, 

który umieszcza je na stronie internetowej szkoły; 

b. do 15 października  nastąpi powołanie zespołów projektowych oraz opiekunów 

projektu; 

c. projekty realizujemy do końca I półrocza; 

d. w uzasadnionych przypadkach realizacja może zakończyć się później, według 

uznania opiekuna projektu, a  zgodna z potrzebami szkoły,  po wcześniejszej 

konsultacji z koordynatorem. 



Załącznik nr 1 

 

KARTA PROJEKTU 

 

Temat projektu 
 

Zespół uczniow-

ski 

Nazwiska i imiona Podpisy uczniów 

  

Nauczyciel opie-

kun 

Nazwisko i imię Podpis nauczyciela 

  

Cele projektu 

(czego chcemy się 

dowiedzieć?, 

co chcemy osią-

gnąć?) 

 

Działania nie-

zbędne do reali-

zacji projektu 

Uczniowie odpowie-

dzialni 
Terminy realizacji 

Informacja o wyko-

naniu działania 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Kryteria oceny 

projektu 

 

Harmonogram 

konsultacji z na-

uczycielami 

Termin Temat konsultacji 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 
Podpis na-

uczyciela 

    

    

    

    



Publiczne przed-

stawienie rezulta-

tów projektu 

Miejsce 

prezentacji 
Forma prezentacji 

Udział człon-

ków projektu 
Odbiorcy 

    

Ocena opisowa 

projektu (ewalu-

acja) 

 

 

Załącznik nr 2 

 

KARTA SAMOOCENY PRACY UCZNIA (1) 

 

 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 jakieś roz-

wiązanie. 

  

Jeśli 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.   

Swoja prace wykonywałem terminowo.   

Dzięki pracy nad projektem nauczyłem się: 

 



KARTA SAMOOCENY PRACY UCZNIA (2) 

 

Kryterium TAK Częściowo NIE 

Uczestniczyłem w wyborze tematu pracy projektowej.    

Uczestniczyłem w opracowaniu opisu projektu.    

Uczestniczyłem w planowaniu pracy zespołu.    

Poszczególne etapy projektu wykonywałem systema-

tycznie. 

   

Zaplanowane zadania wykonywałem terminowo.    

W pełni zaangażowałem się w prace projektowe zespo-

łu. 

   

Motywowałem kolegów do podjęcia działań związa-

nych z wykonywaniem projektu. 

   

Unikałem tworzenia konfliktowych sytuacji w grupie.    

Pomagałem kolegom w przypadku, gdy mieli trudności.    

W realizacji projektu korzystałem z różnorodnych źró-

deł. 

   

Jestem zadowolony z mojej pracy w zespole.    

Moje refleksje i uwagi związane z wykonywaniem pro-

jektu w zespole: 

 

Moja praca zasługuje na ocenę:  

 


