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Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. 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 klas II gimnazjum biorą obowiązkowo udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym 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 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. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną do których należy:

1) Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego
koordynatora projektów.
2) Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a) przygotowanie harmonogramu – wykazu projektów na dany rok szkolny do 8
września (wzór numer 1),
b) koordynowanie pracy nauczycieli w tym opiekunów projektów,
c) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
d) nadzór nad dokumentacją projektów,
e) opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu podsumowującej rady pedagogicznej
sprawozdania z realizacji projektów edukacyjnych w danym roku szkolnym przez
nauczycieli gimnazjum.
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3) Nauczyciele w terminie do 5 września każdego roku szkolnego zgłaszają do
koordynatora projektów, na piśmie tematy projektów uwzględniając cele, sposób
realizacji i liczbę uczniów. Wypełniają kartę projektu edukacyjnego (wzór
numer 2 ).
4) Uczniowie w terminie do 15 września każdego roku szkolnego składają
wychowawcy deklarację udziału w wybranym projekcie.

W przypadku gdy uczeń:
nie zdecyduje o wyborze tematu,
nie określi zespołu z którym będzie realizował projekt,
nie złoży deklaracji z powodów nie zależnych od siebie ( np. z powodu choroby)
opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając
zainteresowania i zdolności ucznia.
6) Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien
przekraczać trzech miesięcy.
7) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
5)
a)
b)
c)

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego ( zapoznanie z procedurami realizacji
projektów edukacyjnych).

8) Rodzicom przekazuje się informacje na temat udziału uczniów w projektach
edukacyjnych na pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego.
9) Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać kartę projektu (wzór
numer 2) i kartę pracy zespołu (wzór numer 3).
10) Dokumentację realizacji projektu przechowuje się do końca roku szkolnego,
w którym uczeń kończy gimnazjum (do 31 sierpnia).
11) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego. Końcowa ocena udziału w projekcie może być także wyrażona
stopniem szkolnym z przedmiotu prowadzonego przez nauczyciela realizującego
dany projekt edukacyjny.
12) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum
( Uczeń uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego ,,……………”).
13) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego (nauczanie indywidualne, upośledzenie w
stopniu umiarkowanym, autyzm, fobia społeczna, upośledzenie w stopniu
lekkim).
14) W przypadkach o których mowa w punkcie 13, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwolniony” lub ,,zwolniona”.

Zadania wychowawcy klasy
1. Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami realizacji projektów.
2. Zebranie informacji od uczniów o udziale w realizacji projektu.
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3. Sporządzenie wykazu uczniów z tytułem wybranego projektu, nazwiskiem
nauczyciela realizującego projekt i przekazanie szkolnemu koordynatorowi do 16
września (wzór numer 4).
4. Stały kontakt z opiekunami projektu.
5. Sporządzenie dla każdego ucznia karty informacyjnej o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego i dołączenie jej do arkusza ocen na zakończenie roku
szkolnego (wzór numer 5).
Zadania opiekuna projektu
1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji
uczniów, ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas
realizacji projektu.
2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę
projektów.
3. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który
porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.
Ustalenie zasad podejmowania decyzji i rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
4. Przygotowanie instrukcji projektu, przedstawienie kryterium oceny projektu,
zaplanowanie pracy zespołów, wybór lidera zespołu, ustalenie czasu realizacji
poszczególnych zadań i terminów konsultacji.
5. Prowadzenie dokumentacji- karty projektu (wzór numer 2) do 5 września i
karty pracy zespołu przez nauczyciela realizującego projekt edukacyjny (wzór
numer 3) do 31 maja.
Zadania uczniów realizujących projekt
1. Uczniowie maja obowiązek zapoznać się ze Szkolnym Wykazem Projektów
Edukacyjnych sporządzonym przez szkolnego koordynatora. Wyboru tematyki
projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką należy dokonać do 15 września
każdego roku szkolnego. Wyboru dokonuje uczeń przez zgłoszenie się do
wychowawcy/nauczyciela realizującego dany projekt edukacyjny.
2. Omówienie i ustalenie zasad współpracy z opiekunem projektu przy realizacji zadań
oraz podziale zadań w zespole.
3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i
przydzielonych zadań.
4. Prezentacja projektu zgodnie z przyjętymi zasadami po jego zakończeniu w terminie
uzgodnionym z opiekunem projektu.

4

Realizacja Projektów
1. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu
uwag uczniów biorących w nich udział.
2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych
środków.
Przykładowe formy prezentacji:
a) Konferencja naukowa połączona z wykładami;
b) Forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
c) Przedstawienie teatralne, inscenizacja;
d) Wystawa wypracowanych materiałów;
e) Prezentacja multimedialna.
f) Książka, broszura, gazetka;
g) Model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
h) Happening, marsz;
i) Sesja dyskusyjna;
j) Raport z badań;
k) Pokaz filmu wideo;
l) Prezentacji doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów;
m) Strony WWW;
n) Konkurs dla innych uczniów;
o) Inna, za zgodą opiekuna.
Realizacja projektu obejmuje
1. Wybranie tematu projektu w terminie podanym w procedurze;
2. Opracowanie Karty Pracy Zespołu;
3. Zbieranie materiału i ich selekcja;
4. Przedstawienie rezultatów projektu.
Zakończenie projektu i prezentacja
1. Projekt kończy prezentacja, której ramy oraz termin powinny być określone przez opiekuna
projektu w porozumieniu z dyrektorem Gimnazjum. Ostateczny termin prezentacji upływa 31
maja każdego roku szkolnego.
2. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną prezentacji.
Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia
na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego
przedmiotu. Zdaniem resortu zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu
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wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa
motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Harmonogram – wykaz projektów na dany rok szkolny sporządzany przez
szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych do 8 września każdego roku szkolnego
(wzór numer 1)

L.p.

Temat projektu

Imię i nazwisko nauczyciela
odpowiedzialnego za realizację
projektu

Liczba uczniów

1.
2.
3.
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Karta projektu edukacyjnego wypełniana do 5 września każdego roku szkolnego
przez nauczyciela – opiekuna realizującego projekt edukacyjny i przekazywana
szkolnemu koordynatorowi (wzór numer 2)
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu

Cele projektu

Czas realizacji
Wielkość grupy

Sposoby realizacji projektu

Planowane efekty ( dla uczniów, szkoły i
środowiska lokalnego)

Sposób prezentacji

Opiekun (nauczyciel) projektu…………………………………………………………………
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Karta pracy zespołu projektu edukacyjnego wypełniana do 31 maja każdego roku
szkolnego przez nauczyciela – opiekuna realizującego projekt edukacyjny i
przekazywana szkolnemu koordynatorowi (wzór numer 3)
KARTA PRACY ZESPOŁU PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu edukacyjnego

Opiekun (nauczyciel)

Skład zespołu

Zadania do wykonania i osoby odpowiedzialne

Termin realizacji
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Wykaz uczniów realizujących projekt edukacyjny sporządzony przez
wychowawców klas i zobowiązanych do przekazania szkolnemu koordynatorowi do 16
września każdego roku szkolnego (wzór numer 4).
L.p. Tytuł projektu edukacyjnego

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko
nauczyciela –
opiekuna
projektu
edukacyjnego

1.
2.

Sporządzenie przez wychowawców dla każdego ucznia karty informacyjnej o
udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego i dołączenie jej do arkusza ocen na
zakończenie roku szkolnego (wzór numer 5).

INFORMACJA O UDZIALE UCZNIA W REALIZACJI PROJEKTU
EDUKACYJNEGO

Imię i nazwisko ucznia

Rok szkolny, w którym projekt był
realizowany

Temat projektu edukacyjnego

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
projektu edukacyjnego
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