
 
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum 

w Zespole Szkół w Przydonicy 
 
 
 

USTALENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Uczeń ma obowiązek realizowania  projektów edukacyjnych na podstawie  
§ 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w  sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

2. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 
3. Projekty realizowane są przez uczniów uczęszczających do klasy drugiej gimnazjum. 
4. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych. 

 
§ 2. 

 
1. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie 

środków. 
 

§ 3. 
 

1. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę. 
2. Kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane 

są w Statucie Zespołu Szkół w Przydonicy. 
 
 

ROLE NAUCZYCIELI 
 

§ 1. 
 

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole. 
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe zasady realizacji 

projektu edukacyjnego, które są zawarte w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych  
w gimnazjum. 

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu realizacji projektów 
edukacyjnych w gimnazjum. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora 
projektów. 

 
§ 2. 

 
Szkolny koordynator projektów: 

a) koordynuje pracę nauczycieli, w tym opiekunów projektu; 
b) udziela nauczycielom pomocy merytorycznej; 
c) przygotowuje harmonogram pracy na dany rok szkolny; 
d) sprawuje nadzór nad dokumentacją projektów; 
e) organizuje Dzień Prezentacji Projektów; 

 
§ 3. 



 
 Opiekun projektu: 

a) czuwa nad realizacją projektu; 
b) omawia z uczniami scenariusz projektu; 
c) przygotowuje kontrakt i podpisuje go z uczniami; 
d) przygotowuje dokumentację i zapoznaje uczniów z zasadami jej prowadzenia: 

- karty projektu 
- karty samooceny ucznia 
- karty oceny projektu 
- karty oceny prezentacji projektu 
- sprawozdanie z realizacji projektu 

e) organizuje opiekę nad uczniami podczas działań projektowych i  konsultacji; 
f) służy pomocą uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 
g) motywuje uczniów do systematycznej pracy nad projektem; 
h) wspiera i pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 
i) dokonuje oceny projektu; 
j) wymienia informację z wychowawcą ucznia na temat jego wkładu i zaangażowania  

w trakcie realizacji projektu; 
k) koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, gdy projekt jest międzyprzedmiotowy; 

 
 

§ 4. 
 
Nauczyciel nie będący koordynatorem i opiekunem, a współpracujący z opiekunem w projekcie 
międzyprzedmiotowym: 

a) udziela konsultacji dla uczniów zgodnie z harmonogramem; 
b) motywuje uczniów do pracy nad projektem; 
c) sprawuje opiekę nad uczniami podczas działań projektowych; 
d) prowadzi dokumentację uzgodnioną z opiekunem projektu; 
e) współpracuje z koordynatorem projektu i opiekunem projektu podczas  realizacji zadań oraz  

organizowania Dnia Prezentacji Projektów; 
f) bierze udział w ustalaniu oceny udziału ucznia projektu edukacyjnego, skutkującym wpisem 

na świadectwo ukończenia szkoły; 
g) bierze udział w ustalaniu oceny z zachowania ucznia;  

 
 

§ 5. 
 

Wychowawca klasy biorącej udział w realizacji projektu: 
a) informuje uczniów i ich rodziców bądź prawnych opiekunów o zasadach realizacji projektu;   
b) monitoruje przebieg realizacji projektu; 
c) informuje  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  ucznia o  przebiegu  realizacji  projektu; 
d) ustala ocenę z zachowania uwzględniając zaangażowanie ucznia podczas realizacji projektu; 

 
 

§ 6. 
 
Uczeń realizujący projekt: 

a) wybiera tematykę projektu, zapoznaje się z jego celami i problematyką; 
b) podpisuje kontrakt i wywiązuje się z podjętych oraz wyznaczonych  zadań;  
c) systematycznie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych  przez opiekuna 

projektu; 
d) publicznie prezentuje projekt w terminie uzgodnionym przez opiekuna; 

 



USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi 
listę tematów projektów wraz z celami, opisem problematyki, także dokumentacją niezbędną 
podczas realizacji projektu.  

2. W terminie do 31 października opiekunowie projektów  przeprowadzają spotkania z uczniami, 
w celu udzielania wskazówek dotyczących projektu.  

3. W terminie do 31 stycznia uczniowie dokonują wyboru określonego tematu i składają pisemną 
deklarację uwzględniając wszystkich członków zespołu. 

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

5. W terminie do 30 września wychowawca klasy II wraz z koordynatorem projektu informują 
rodziców lub prawnych opiekunów o realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznają  
z niniejszym regulaminem. 

6. Liczba członków danego zespołu może liczyć od 4 do 6 osób. 
7. Za zgodą opiekuna projektu dany temat może być wybrany przez kilka zespołów 

uczniowskich. 
8. W przypadku, gdy uczeń: 

a) nie zdecyduje o wyborze tematu, 
b) nie określił zespołu, z którym będzie realizował projekt, 
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie, opiekun włącza go do 

określonego zespołu, uwzględniając jego zainteresowania i zdolności. 
9. Czas trwania projektów powinien wynosić od jednego do dwóch miesięcy i może być 

przedłużony przez opiekuna zespołu.  
10. Prezentacja projektów odbywa się w czerwcu danego roku szkolnego pod nazwą "Dzień 

Prezentacji Projektów". 
11. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

projektów. 
  
 

REALIZACJA PROJEKTÓW 
 

1. Wybór tematu projektu. 
2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.  
3. Wykonanie zaplanowanych zadań. 
4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

 
 

USTALENIA DODATKOWE 
 

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego  
w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu 
edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole  
(np. nauczanie indywidualne). 

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji 
projektów edukacyjnych. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego 
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.  

 
 


