
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych 

Gimnazjum Nr 4 w Kro śnie   

 

1. Uczniowie Gimnazjum Nr 4 w klasie drugiej obowiązkowo biorą udział w realizacji 
projektu edukacyjnego. 

2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Dyrektor Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych 
w miarę posiadanych środków. 

4. Czas  realizacji projektu powinien wynosić od 1 do 4 miesięcy w zależności od 
problematyki i złożoności projektu. Uczniowie powinni zakończyć realizację projektu do 
końca maja danego roku szkolnego. 

5. Uczniowie powinni realizować projekty w zespołach  liczących 4–8 osób.  
 
6. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt  zawarty z 
opiekunem. 
 
7. Koordynacją  projektów edukacyjnych zajmuje się zespół nauczycieli  (który tworzą 
wychowawcy klas drugich), którego zadaniem jest: 

a) zebranie od poszczególnych nauczycieli  propozycji tematów projektu,  sporządzenie ich 
listy zbiorczej,  przedstawienie jej dyrektorowi ; 

b) opracowanie karty projektu – załącznika do niniejszego regulaminu; 

c) monitorowanie stanu realizacji projektów; 

d) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

e) organizacja  publicznej prezentacji  podczas festiwalu projektów gimnazjalnych; 

f) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania 
zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

8. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

a) przekazanie przewodniczącemu zespołu przedmiotowego propozycji 2-3 tematów 
projektów z uwzględnieniem zainteresowań i propozycji uczniów oraz treści podstawy 
programowej; 

b) zgłoszenie projektów wybranych przez uczniów do realizacji  dyrektorowi ;  

c) współpracę z wychowawcą uczniów przy formowaniu zespołu projektowego uczniów oraz 
podczas realizacji projektu i  dokonywania oceny pracy uczniów; 



d) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu; 

e) prowadzenie karty projektu  oraz opracowanie instrukcji  jego realizacji; 

e) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

f) monitorowanie  realizacji projektu; 

g) ocenę projektu we współpracy z uczniami, wychowawcą oraz nauczycielami, którzy 
wspomagali jego realizację. 

9. Inni nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia 
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. 
 
10. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 
 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego do końca września danego roku szkolnego; 
 
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich 
uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 
• wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy;  
• zgłoszenie zespołów projektowych i wybranych przez nich tematów dyrektorowi; 
• monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu; 
• przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 
 
c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 
 
d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji  przez ucznia projektu edukacyjnego 
 w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa). 
 
11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może 
być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 
 
12. Nauczyciel może być opiekunem najwyżej 3 projektów zespołów uczniowskich. 
 
13. Projekty  wybrane przez uczniów do realizacji i zespoły projektowe są przedstawiane 
dyrektorowi  gimnazjum przez opiekuna projektu i wychowawcę . 
 
14. Dyrektor  dopuszcza wybrane projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości 
organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 
 
15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w 
trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu 
prezentacji efektów, a także opiekuna  projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które 
uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami 
podejmuje dyrektor szkoły. 
 
16. 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. 
 
17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w statucie szkoły. 
 
18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać: wykaz tematów realizowanych 
projektów wraz z wykazem opiekunów i zespołów uczniów realizujących projekt, karty 
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 projektu, 
który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w 
ostatnim roku nauki. 

 
 
 

Harmonogram na bieżący rok szkolny 
 
 

Zadanie Ostateczny termin realizacji 
Każdy nauczyciel przedstawia 
propozycję 2  projektów wraz z 
krótkim zakresem tematycznym  
 

do końca listopada 

Opracowanie listy zbiorczej tematów 
przez zespół ds. koordynacji 
projektów 

do końca grudnia 

Opublikowanie listy na stronie 
gimnazjum 

do końca grudnia 

Wybór tematów, powołanie zespołów 
uczniów i zgłoszenie listy projektów 
dyrektorowi przez wychowawców 
 i opiekunów 

do końca stycznia 

Realizacja projektów do końca maja 
Prezentacja, ocena, złożenie 
dokumentacji  

do 20 czerwca  

 
 

  
 

    

 



 

 

Zapisy dodatkowe w kryteriach ocen z zachowania w statucie.  

Do istniejących dodać: 

WZOROWE :  
Podczas realizacji projektu gimnazjalnego wykazał się dużą samodzielnością 
 i innowacyjnością na wszystkich etapach, wspomagał członków zespołu w realizacji 
poszczególnych zadań, a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  
i wyciągania wniosków. 
 
BARDZO DOBRE:  
Podczas realizacji projektu gimnazjalnego aktywnie uczestniczy w pracy zespołu,  
a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana 
życzliwością (warunek konieczny) 
 

DOBRE:  
Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując 
pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 
 
POPRAWNE:  
Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się 
nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień 
lub konfliktów w zespole, jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po 
interwencji opiekuna projektu. 
 

NIEODPOWIEDNIE:   
Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub 
odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu 
pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu. 
 
NAGANNE:   
Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo 
rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca 
zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 
 
 


