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REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W 
PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH 

 
 

I.  Podstawa prawna 
 

Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) 
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem róŜnorodnych metod. 
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moŜe dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 
wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  
i obejmuje następujące działania: 
 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 
3) wykonanie zaplanowanych działań, 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 
 

5. Projekt edukacyjny moŜe mieć charakter badawczy lub zadaniowy. 
 
 
 

II.  Terminy realizacji projektu 

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych.  
2. Projekty realizowane są przez uczniów klas drugich, a w szczególnych wypadkach za 

zgodą dyrektora ich realizacja moŜe zostać dokończona lub przesunięta nie później 
niŜ do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej. 

3. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez 
siebie środków. 

4. Na początku kaŜdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klasy drugiej 
o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.  

5. Wychowawca przekazuje rodzicom informację o warunkach i zasadach realizacji 
projektu na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niŜ w terminie do 30 
września.  

6. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania 
z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.  

7. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając 
wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu. Realizacja 
i prezentacja projektów odbywa się do 15 maja. 
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III.  Tematyka  i wybór projektów  
 

1. W terminie do 20 września wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele 
przedstawiają koordynatorowi projektów listę dwóch tematów z celami, opisem 
problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. 

2. W terminie do 30 września dyrektor szkoły ogłasza szkolną Bazę Projektów 
Edukacyjnych oraz wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za ich realizację. Szkolna 
Baza Projektów jest umieszczona na stronie internetowej szkoły.  

3. Tematy projektów mogą zgłaszać: 
a) poszczególni nauczyciele przedmiotów, 
b) zespoły nauczycieli przedmiotów. 

4. Sugestie dotyczące tematów projektów mogą pochodzić równieŜ od uczniów 
i rodziców z zastrzeŜeniem, Ŝe temat zgłasza nauczyciel, który te informacje pozyskał. 

5. Ten sam temat projektu moŜe być wybrany, za zgodą opiekuna projektu przez kilka 
zespołów uczniowskich.  

6. Wskazane jest, Ŝeby nauczyciel miał pod opieką nie więcej niŜ dwa zespoły 
uczniowskie. W przypadku, gdy zgłosi się do niego większa liczba zespołów, 
nauczyciel moŜe nie wyrazić zgody na objęcie opieką więcej niŜ dwóch zespołów. 
W takiej sytuacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Wychowawca przedstawia uczniom swojej klasy tematy projektów, które będą 
realizowane w danym roku szkolnym, pomaga w wyborze tematów, podziale na 
grupy.  

8. W przypadku, gdy uczeń: 
a) nie decyduje o wyborze tematu 
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt 
c) nie złoŜy deklaracji z powodów niezaleŜnych od siebie (np. z powodu 

choroby), 
wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania 
i zdolności ucznia. 
 

IV.  Realizacja projektów 
 

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu  
z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: 

a) czas realizacji projektu 
b) formę pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac 
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy 
d) kryteria oceny projektu 
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji 

projektu. 
2. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny podczas nauki w gimnazjum. 
3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 

gimnazjum, którego zadaniem jest: 
a) zebranie tematów projektów od nauczycieli 
b) monitorowanie stanu realizacji projektów 
c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów 
d) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 
4. Uczniowie mogą realizować projekty głównie w zespołach oddziałowych, 

w szczególnych sytuacjach - międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3 – 6 
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osób. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu moŜe wyrazić zgodę na realizację 
projektu przez większą liczbę uczniów. 

5. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złoŜone projekty do realizacji, 
biorąc pod uwagę moŜliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 

6. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy tematów projektów 
realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a takŜe zmianę tematyki, terminów 
zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a takŜe opiekuna (opiekunów) projektu,  
o ile wystąpiły przyczyny, które uniemoŜliwiły realizację podjętego zadania.  
Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po 
konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemoŜliwiających udział ucznia 
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum moŜe zwolnić ucznia z realizacji 
projektu edukacyjnego. 

8. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
 

V. Zadania opiekuna 
 

1. Opiekunem projektu jest nauczyciel, którego temat uczniowie wybrali do realizacji. 
 W szczególności odpowiada za: 

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań 
uczniów i treści podstawy programowej 

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu  
i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe 

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka potrzeba zachodzi 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt 
e) monitorowanie jego realizacji 
f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego 

realizację 
2. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w 

realizacji projektu zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu 
zwróci się o pomoc, a takŜe, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu 
kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

3. Na konsultacje, za zgodą Dyrektora, nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające 
z art. 42 Karty Nauczyciela.  

 
 

VI.   Zadania wychowawcy 
 
1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 
realizacji projektu edukacyjnego, regulaminie, tematach i opiekunach  
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 
wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

• wyboru tematu i grupy projektowej przez kaŜdego ucznia klasy, 
• monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt 

z opiekunem zespołu, 
• przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom 

c) komunikowanie się z opiekunem projektu w sprawie oceniania zachowania 
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d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego 
w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone 
przez szkołę). 
 

VII.  Prezentacja i ocena projektu 
 
1. Prezentacja projektu moŜe być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza 

to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a takŜe podczas zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

2. Oceny projektu dokonuje opiekun, który moŜe konsultować się z innymi nauczycielami 
przed jej dokonaniem. 

3. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu) 
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były 

planowane i powstały 
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu 
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia 
e) samoocenę uczniów. 

4. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu 
realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów. 

5. Po zakończeniu realizacji projektu, wychowawca klasy przedstawia informację 
koorynatorowi projektów edukacyjnych. 

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 
projektu edukacyjnego wpisuje się    na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

7. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na końcoworoczną ocenę z zachowania 
w klasie trzeciej zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły. 

8. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z przedmiotem, dopuszcza się wpisanie 
oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas 
opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel 
przedmiotu po konsultacji z opiekunem projektu. Ocenę wystawia się bezpośrednio po 
zakończeniu realizacji projektu. 

9. Prezentacja projektu odbywa się w formie ustalonej przez opiekuna projektu i zespół 
projektowy. 

10. W prezentacji projektu ma obowiązek uczestniczyć kaŜdy członek zespołu projektowego. 
 
 


