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Regulamin realizacji projektu edukacyjnego 

w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2010 nr 156 poz. 1046) 

 

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Tematy projektu edukacyjnego mogą dotyczyć wybranych treści nauczania, 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, lub 

wykraczać poza te treści.  

3. Realizacja projektu edukacyjnego przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy 

z nauczycielem, 

b) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przy pomocy  nauczyciela, 

prowadzącego projekt, z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów 

jego realizacji, 

c)  wykonanie zaplanowanych działań, 

d) monitorowanie realizacji zadań przez opiekuna projektu, 

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

4. Do 30 września nowego roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) i uczniowie są 

informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego 

(w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).  

5. Z zasadami realizacji projektu rodzice mogą zapoznać się, korzystając ze strony 

internetowej szkoły i materiałów, zgromadzonych w bibliotece szkolnej. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na piśmie na udział dziecka w projekcie, 

realizowanym podczas zajęć pozalekcyjnych oraz poza szkołą w ramach pracy 

indywidualnej ucznia. Zgodę rodzice przekazują wychowawcy.  

7. Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach, realizowanych przez instytucje 

współpracujące z oświatą lub wspierające ją. Po zakończeniu udziału w projekcie 

zobowiązani są przedłożyć wychowawcy dokument, potwierdzający temat, ich udział 

oraz stopień zaangażowania w realizację projektu, oraz kartę samooceny ucznia, 

zawierającą sprawozdanie z pracy indywidualnej. 

8. Za realizację projektów edukacyjnych w szkole odpowiedzialny jest jej dyrektor.  

9. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to: 

a) omówienie  projektu z uczniami, 

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

 karty samooceny ucznia, zawierającej sprawozdanie z pracy indywidualnej, 

 karty oceny udziału w realizacji  projektu, 

 sprawozdania z realizacji projektu, 
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c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

d) pomaganie  uczniom na każdym etapie realizacji projektu, 

e) motywowanie uczniów do systematycznej pracy, 

f) komunikowanie się  z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie, 

g) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, gdy projekt edukacyjny jest 

międzyprzedmiotowy, 

h) podjęcie decyzji o zaliczeniu uczniowi udziału w, realizowanym przez zespół, 

projekcie.  

10. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący  z opiekunem w projekcie 

międzyprzedmiotowym, jest zobowiązany do: 

a) konsultacji dla uczniów, 

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu, 

c) prowadzenia dokumentacji, uzgodnionej z opiekunem projektu, 

d) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas 

publicznej prezentacji wyników pracy zespołu, 

e) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.  

11. Wychowawca klasy jest zobowiązany do: 

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego, 

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu 

przez wszystkich uczniów klasy: 

 zebranie informacji o temacie, opiekunie i zaliczeniu projektu przez 

ucznia w każdym roku szkolnym, 

 przekazanie listy zbiorczej uczniów, biorących udział w projekcie, 

w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w klasie I i II, do końca kwietnia w klasach III, 

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania, 

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych 

z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze 

ocen, świadectwa).  

12. Uczniowie, realizujący projekt, mogą również korzystać, w miarę potrzeb, 

z konsultacji innych nauczycieli niż opiekun projektu, w szczególności nauczyciela – 

bibliotekarza oraz nauczyciela informatyki.  

13. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe opiekun projektu 

przekazuje wychowawcy klasy w formie pisemnej /karta oceny udziału w realizacji 

projektu/ na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną.  

14. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę 

oceny zachowania zgodnie z zapisami, zawartymi w Statucie (stosunek do obowiązków 

szkolnych).   

15. Poszczególne etapy pracy w projekcie mogą zostać ocenione przez nauczycieli 

przedmiotu zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.   
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16. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się do arkusza ucznia i na świadectwie ukończenia szkoły.   

17. Najpóźniej do 15 czerwca danego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy 

przedstawia na piśmie   dyrektorowi  propozycje tematów projektów edukacyjnych 

z nazwiskami opiekunów projektu i proponowanym terminem przyjmowania zgłoszeń 

uczniów; w roku szkolnym 2010/ 2011 – do połowy grudnia.  

18. Propozycje tematów projektów mogą zgłaszać również rodzice (opiekunowie prawni) 

lub uczniowie  w terminach, określonych w p. 17. 

19. Propozycje tematów projektów zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej 

„Egzamin gimnazjalny” i na stronie internetowej szkoły. 

20. Zespół uczniowski, realizujący projekt, nie może liczyć mniej niż 3 członków. 

W przypadku wyboru tematu przez dużą grupę zainteresowanych dopuszcza się 

możliwość podziału na kilka zespołów w drodze losowania.  

21. W przypadku gdy uczeń, do 30 września w 3 klasie, nie zgłosi swojego udziału 

w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego  

z zespołów.    

22. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu na zasadach, 

określonych w Regulaminie.  

23. W przypadku, o którym mowa w p.22,  uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 

wskazują na piśmie, skierowanym do dyrektora szkoły, nie później niż do 20 kwietnia 

roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat 

projektu, który zostanie wpisany do arkusza ocen i na świadectwie ukończenia szkoły.  

24. Uczniowie realizują projekt w klasie I, II lub w I semestrze klasy III.  

25. Publiczna prezentacja rezultatów projektów, prowadzonych i zakończonych w danym 

roku szkolnym, może odbywać się na forum klasy lub szkoły – w zależności od 

możliwości organizacyjnych, na bieżąco. W celu zaprezentowania rezultatów 

projektów szkoła udostępnia uczniom sale i media.  

26. Szkoła nie refunduje kosztów, poniesionych przez uczniów i ich rodziców podczas 

realizacji projektu, w tym jego prezentacji.  

27. Dokumentacja projektów przechowywana jest do 31 sierpnia roku, w którym 

uczniowie, wchodzący w skład zespołów, kończą gimnazjum. 
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KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Temat projektu:  

 

Cele projektu: 

edukacyjne 

i praktyczne 

 

 

 

 

 

Opiekun projektu:  

Wychowawca:   

Rok szkolny: 
Termin rozpoczęcia 

projektu: 

Termin zakończenia 

projektu: 

   

Imiona i nazwiska uczniów, realizujących projekt, oraz klasa, do której 

uczęszczają: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Zaliczył/nie zaliczył Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Informacja opiekuna o zaliczeniu/ niezaliczeniu projektu przez uczniów. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

 

Data     Podpis opiekuna projektu   Podpis wychowawcy 
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Karta samooceny ucznia 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………….. klasa …............ 

 

Opiekun projektu …………………………………………………………………………….. 

 

Temat projektu ………………………………………………………………………………… 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                  Podpis uczestnika projektu 

 

 
 Karta  samooceny opracowana na podstawie A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów 
gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Oficyna Wydawnicza„Impuls”, Kraków 2006 

Lp. Zadanie Tak Częściowo Nie 

1. Uczestniczyłem w wyborze tematu pracy projektowej.    

2. Uczestniczyłem w opracowaniu opisu (konspektu) projektu.    

3. Uczestniczyłem w planowaniu pracy zespołu.    

4. Poszczególne etapy projektu wykonywałem systematycznie.    

5. Zaplanowane zadania wykonywałem terminowo.    

6. W pełni zaangażowałem się w prace projektowe zespołu.    

7. Motywowałem kolegów do podjęcia działań związanych 

z wykonywaniem projektu. 

   

8. Unikałem tworzenia konfliktowych sytuacji w zespole.    

9. Pomagałem kolegom, gdy mieli trudności.    

10. W realizacji projektu korzystałem z różnorodnych źródeł.    

11. Jestem zadowolony z mojej pracy w zespole.    

12. W trakcie realizacji projektu nauczyłem się:  

 

 

   

13. Sprawozdanie z mojej pracy: 
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Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

 

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

 

2. Czas realizacji: ………………………………………………….. 

 

3. Skład zespołu zadaniowego: 

 

a) …………………………………………………………………………………….. 

 

b) …………………………………………………………………………………….. 

 

c) …………………………………………………………………………………….. 

 

d) …………………………………………………………………………………….. 

 

e) …………………………………………………………………………………….. 

 

f) …………………………………………………………………………………….. 

 

4. Opiekun projektu:  ………………………………………………………………… 

5. Wykaz źródeł wykorzystanych podczas realizacji zadania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przedstawienie własnych rozwiązań poszczególnych problemów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data         Podpis opiekuna projektu    Podpisy członków zespołu 
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Karta oceny udziału w realizacji projektu 

 

…………………………………………………… 

/ imię i nazwisko ucznia, klasa/ 
 

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

 

2. Czas realizacji: ………………………………………………….. 

 

3. Skład zespołu zadaniowego: 

 

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

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

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

Etap realizacji 

projektu 

Umiejętności tak częściowo nie 

Praca w zespole Dzielenie się informacjami. 

 

   

Podejmowanie decyzji w sprawie 

zespołu. 

 

   

Słuchanie się nawzajem. 

 

   

Rozwiązywanie konfliktów. 

 

   

Zaangażowanie w pracę. 

 

   

Wzajemna pomoc. 

 

   

 

Proponowana ocena zachowania: ……………………………………………………….. 

Data         Podpis opiekuna projektu 
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Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………….. 
              (imię i nazwisko) 
ucznia klasy ………………  Gimnazjum nr …………………………………. w projekcie edukacyjnym 

            (wpisać numer)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
     (temat projektu) 
 

realizowanym pod opieką  ……………………………………………………………………………………………………..  
      (imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu) 
 

na zajęciach pozalekcyjnych / pozaszkolnych w terminie …………………………………………….. 
             (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

        ……………………………………………………….. 
             (czytelny podpis rodzica) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


