
Regulamin 
realizacji projektów edukacyjnych

 w Gimnazjum Publicznym im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu
Podstawa prawna:

• Art.35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
• Rozporządzenie  MEN z dnia  10 czerwca 2015r.  w sprawie szczegółowych 
warunków  i  sposobów   oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów, 
słuchaczy w szkołach publicznych.( Dz. U. 2015 poz. 843)

Postanowienia ogólne
1. Uczniowie   gimnazjum  mają  obowiązek przystąpienia  do realizacji 

projektu edukacyjnego.
2. Projekt  edukacyjny jest  zespołowym,  planowym działaniem uczniów 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod.

3. Zakres  projektu  edukacyjnego  może  dotyczyć  wybranych  treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekty  edukacyjne  realizowane  są  w  klasie  II  a,  w  szczególnych 
przypadkach ich realizacja może być dokończona lub przesunięta nie 
później niż do zakończenia pierwszego okresu w klasie III.

5. Uczniowie,  którzy  przeszli  z  innej  szkoły  i  nie  realizowali  projektu 
edukacyjnego maja obowiązek realizacji projektu w naszej szkole. 

6. Wychowawcy  klas  do  dnia  30  listopada  informują  uczniów  i  ich 
rodziców/  prawnych  opiekunów  o  warunkach  realizacji  projektu 
edukacyjnego zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Dyrektor  szkoły,  na  pisemny  umotywowany  wniosek  rodziców/ 
prawnych  opiekunów,  w  przypadkach  uniemożliwiających  udział 
ucznia  w  projekcie   może  zwolnić  ucznia  z  realizacji  projektu 
edukacyjnego.

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

9. W  przypadku  zwolnienia,  o  których  mowa  w  pkt.   7,  w  miejscu 
przeznaczonym na wpisanie  informacji  o udziale  ucznia w realizacji 
projektu wpisuje się „ zwolniona” albo „ zwolniony”.

10. Udział ucznia w realizacji projektu  edukacyjnego ma wpływ na jego 
ocenę zachowania zgodnie ze statutem.

11.  Udział  ucznia  w  realizacji  projektu  edukacyjnego  może  podlegać 
bieżącemu ocenianiu z przedmiotu zgodnie z PSO, jeśli  jego projekt 
lub jego część jest  ściśle  związana z  programem nauczania   danego 
przedmiot. 



12.  Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektów w miarę 
posiadanych środków finansowych.

13.  Nauczyciele w zespołach przedmiotowych  w terminie do 30 listopada 
zgłaszają  dyrektorowi  szkoły  na  piśmie  tematy  projektów 
edukacyjnych.

14.  Dyrektor  w terminie  do 15 grudnia  dokonuje  analizy zgłoszonych 
tematów  i   powołuje  nauczycieli  na   opiekunów  projektów 
edukacyjnych. 

15. Liczba opiekunów projektów edukacyjnych zależy od liczby uczniów, 
którzy w danym roku szkolnym będą realizować projekty. 

16.  Koordynatorem  realizacji  projektów  w  danym  oddziale  jest 
wychowawca klasy,  który w porozumieniu z uczniami i  opiekunami 
projektów  dokonuje  przydziału   uczniów  do  odpowiednich  grup 
projektowych. 

17.  Liczba uczniów w zespole nie może być większa niż 6 osób.
18.  Dyrektor  rozstrzyga  sytuacje  problemowe  zgłaszane  przez 

wychowawcę klasy  lub opiekuna projektu.
19. Czas realizacji projektu nie powinien  być dłuższy niż 3 miesiące.
20.  Publiczną  prezentacje  rezultatów   projektów   planuje  opiekun 

w porozumieniu  dyrektorem i wychowawcą klasy do dnia 15 czerwca 
danego roku szkolnego. 

Zadania nauczyciela-  opiekuna  projektu edukacyjnego
1. Omówienie z uczniami tematu  realizowanego   projektu edukacyjnego, 

określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego  realizacji. 
2. Przygotowanie  dokumentacji  i  zapoznanie  uczniów  z  zasadami  jej 

prowadzenia:
- karty projektu, 
- karty oceny ucznia.
3. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.
4. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych,
5. Prowadzenie konsultacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.
6. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
7. Pomoc w przygotowaniu prezentacji.
8. Podsumowanie pracy uczniów nad projektem.
9. Dokonanie oceny  każdego członka zespołu po zakończeniu projektu 

(karta  oceny  ucznia),  przy  czym  w  ocenie  nauczyciel  uwzględnia 
samoocenę  ucznia  i   opinie  pozyskane  od  odbiorców  prezentacji 
projektu.  Ocena  ma  charakter  punktowy,  uczeń  za  poszczególne 
zadania  realizacji projektu może otrzymać max 10 punktów. 

10. Współpraca z wychowawcą i rodzicami/ opiekunami  ucznia. 
11. Współpraca  z  nauczycielami  wspomagającymi  realizację  projektów 

edukacyjnych. 



Zadania uczniów realizujących projekt
1. Współpraca z opiekunem projektu.
2. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się

     z podjętych i wyznaczonych zadań, ustalonych  terminów. 
3. Publiczna prezentacja  rezultatów projektu po jego zakończeniu 

   w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu. 

Regulamin został zatwierdzony przez  Radę pedagogicznej w dniu 15,09.2015r. 
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