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Zasady realizacji projektu edukacyjnego 

w Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie 
 

 

Podstawa prawna 

 

§21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z pózn. zm.). 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1. Uczniowie Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie obowiązkowo biorą udział w 
realizacji projektu edukacyjnego, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie 
z zapisami Statutu Szkoły. 
2. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest odnotowywany na świadectwie 
ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
4. Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu 
edukacyjnego wspólnie z zespołem uczniowskim omawiają w szczególności: 
a) główny problem projektu, 
b) cele projektu,  
c) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 
d) czas realizacji projektu, 
e) podział zadań w zespole projektowym i zasady współpracy uczniów, 
f) kryteria oceny projektu, 
g) sposób dokumentowania realizacji projektu, 
h) sposób prezentacji i podsumowania projektu. 
5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 
treści. 
6. Projekty edukacyjne realizowane są w drugiej klasie gimnazjum, w nieprzekraczalnym terminie 
do końca maja danego roku szkolnego. 
7. 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 (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły 
realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy   nad projektami podejmuje koordynator 
projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły. 
8. Gimnazjum, w ramach posiadanych środków, stwarza warunki do realizacji uczniowskich 
projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub między przedmiotowy. 
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§ 2 

Procedura zgłaszania projektów i harmonogram ich realizacji 
 

1. Propozycje tematów projektów edukacyjnych zgłaszane przez nauczycieli gromadzone są 
przez szkolnego koordynatora projektów na początku roku szkolnego. 
2. Propozycje tematów projektów edukacyjnych zgłaszane przez uczniów zbierane są przez 
wychowawcę klasy i przekazywane szkolnemu koordynatorowi do końca września roku szkolnego, w 
którym będą realizowane. Uczniowie zobligowani są w takim przypadku do znalezienia i 
przedstawienia wychowawcy opiekuna projektu spośród nauczycieli gimnazjum. 
3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, jednakże wybrany przez 
uczniów temat powinien wskazać konkretny problem do rozwiązania przez grupę projektową. Jeden 
projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.  
4. Tematyka planowanych do realizacji projektów oraz skład grup projektowych są 
przedstawiane dyrektorowi gimnazjum nie później niż do końca października danego roku szkolnego.  
5. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i złożoności wykonywanych przez 
uczniów zadań, ale jego prezentacja nie powinna nastąpić później niż do końca maja danego roku 
szkolnego. W uzasadnionych przypadkach może dojść do przesunięcia tego terminu i decyduje o tym 
każdorazowo koordynator projektów w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. 
6. Ogólnoszkolna lista propozycji tematów projektów jest udostępniana uczniom na stronie 
internetowej gimnazjum. 

§ 3 

Zasady kompletowania i pracy zespołów projektowych 

 

1. Uczniowie na zasadzie dobrowolności tworzą zespoły projektowe. 
2. Zespół uczniów realizujący dany projekt edukacyjny powinien liczyć nie mniej niż 3 i nie więcej 
niż 5 uczniów. 
3. W przypadku, gdy uczeń: 
a) nie wybierze tematu, 
b) nie określi, w którym zespole będzie realizował projekt edukacyjny, 
            wychowawca zobowiązany jest włączyć ucznia do określonego zespołu, uwzględniając    

  zainteresowania i zdolności ucznia. 

4. 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. 
5. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki 
realizowanego projektu. 

§ 4 

Zadania koordynatora projektów edukacyjnych 

 

1. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 
gimnazjum. 
2. Zadaniem koordynatora projektów jest: 
- udzielanie nauczycielom pomocy  merytorycznej na temat metody  projektu, 
-  koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu, 
- monitorowanie stanu realizacji projektów, 
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- opracowanie zbiorczego zestawienia realizowanych projektów wraz z terminami ich rozpoczęcia i 
zakończenia ich realizacji oraz upowszechnienie tej informacji, 
- nadzór nad dokumentacją projektową, 
- podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie sprawozdania zbiorczego na koniec roku 
szkolnego. 
 

§ 5 

Zadania szkolnego opiekuna projektu 
 
1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu, który w szczególności 
odpowiada za: 
- wskazanie problematyki realizowanych projektów,  
- omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, 
- przygotowanie i podpisanie z uczniami deklaracji przystąpienia do projektu, 
- przygotowanie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji przebiegu projektu oraz zapoznanie 
uczniów z zasadami jej prowadzenia, 
- systematyczne monitorowanie realizacji projektu, prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących 
projekt i udzielanie im pomocy na każdym etapie przeprowadzanego projektu, 
- komunikację z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie, 
- pomoc przy organizacji publicznej prezentacji projektu, którego jest opiekunem, 
- ocenę projektu i udziału poszczególnych członków zespołu projektowego. 
 

§ 6 

Zadania nauczyciela  wychowawcy 
 

1. Zapoznanie uczniów klas drugich gimnazjum i ich rodziców/prawnych opiekunów na początku 
roku szkolnego ( do 30 września ) o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich 
uczniów danej klasy, a w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia 
klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu. 
3. Przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom. 
4. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceny z zachowania. 
5. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w 
dokumentacji szkolnej ( arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty ustalone przez szkołę ). 

§ 7 

Zadania uczniów 

 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek wziąć udział w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym w 
drugiej klasie gimnazjum. 
2. Dokonanie wyboru  projektu i przystąpienie do grupy projektowej nie później niż do 15 
października danego roku szkolnego. 
3. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy podczas realizacji 
projektu. 
4. Omówienie podziału zadań pomiędzy członków zespołu projektowego. 
5. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu poprzez wywiązywanie się z podjętych i 
wyznaczonych zadań. 
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6. Dokonanie samooceny własnego udziału w projekcie. 
7. Udział w prezentacji projektu po jego zakończeniu. 

§ 8 

Ocena projektu 

 

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy 
uczniów, współdziałaniu w zespole, sposobu dokumentowania projektu oraz publicznej prezentacji i 
uwzględnia samoocenę ucznia. 
2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu. 
3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył / nie 
zaliczył udziału w projekcie. 
4. Oceny projektu dokonują opiekun projektu, koordynator projektów oraz pozostali członkowie 
komisji powołanej do tego celu przez dyrektora szkoły, zgodnie z kryteriami oceny projektu z punktu 
1. 
5. Udział w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
Zasadach Wewnątrzszkolnego  Oceniania. 
6. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z podstawą programową danego przedmiotu, 
dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. 
7. W publicznej prezentacji projektu uczestniczą obowiązkowo, jako osoby oceniające: opiekun 
projektu, koordynator projektów i ewentualnie osoba wskazana przez dyrektora szkoły lub dyrektor. 
Prezentacja projektu następuje nie później niż do końca maja roku szkolnego, w którym grupa 
projektowa chce pokazać efekty swojej pracy, przed specjalnie do tego celu powołaną przez 
dyrektora szkoły komisją i wybraną przez realizujących projekt grupą osób. 
8. W przypadku udziału ucznia w kilku projektach może on zdecydować o wyborze projektu, 
którego temat zostanie wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum, w terminie do 30 maja w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

§ 9 

Dokumentacja projektowa 

 

1. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać deklarację przystąpienia uczniów do 
projektu, kartę projektu, kartę samooceny ucznia, kartę oceny projektu oraz kartę oceny prezentacji. 
2. Dokumentację projektową przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 
gimnazjum. 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 

1. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów – w zakresie swoich kompetencji – są 
zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za 
pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się do nich o pomoc. 
2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w 
godzinach pracy wyłącznie pod opieką opiekuna projektu lub innych nauczycieli. 
3. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w 
uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. 
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4. W  przypadku, o którym mowa powyżej, na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
5. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na 
jego prośbę w sytuacjach umożliwiających jego obecność w szkole ( np. nauczanie indywidualne, inne 
sytuacje zdrowotne bądź losowe ). 
6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem rozstrzyga sytuacje problemowe mogące 
się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych. 
7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego 
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 
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