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REGULAMIN 
REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 59 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 371 Z ODDZIAŁAMI 
GIMNAZJALNYMI W WARSZAWIE 

 
§ 1. 

 
1. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpić do realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Udział w realizacji projektu edukacyjnego jest odnotowany na świadectwie ukończenia 

gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez ucznia w klasie drugiej gimnazjum,  

w szczególnym przypadku realizacja projektu edukacyjnego może zostać dokończona lub 

przesunięta nie później niż do końca pierwszego semestru klasy trzeciej gimnazjum. 

4. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora  

        gimnazjum. 

5. Zadaniem koordynatora projektów jest: 

-    udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu, 

-    koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu, 

-    monitorowanie stanu realizacji projektów, 

-    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 

 
§ 2. 

 
Całkowity czas trwania projektu edukacyjnego nie powinien przekroczyć ostatniego pełnego 

tygodnia maja. Zaliczenie projektu dla uczniów klas drugich gimnazjum zaplanowane jest w 

okresie  21 – 25.05.2018 roku.   

 
§ 3. 

 
Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektu edukacyjnego w ramach posiadanych przez 

siebie środków. 

 
§ 4. 

1. Każdy wychowawca klasy jest zobowiązany na początku każdego roku szkolnego 

poinformować uczniów klas drugich o warunkach i zasadach realizacji projektu 

edukacyjnego oraz zapoznać uczniów z regulaminem realizacji projektu edukacyjnego. 
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2. Wychowawca klasy jest zobligowany do przekazania informacji o realizacji projektu 

edukacyjnego Rodzicom na pierwszym zebraniu w klasie drugiej. 

 
§ 5. 

 
3. Do dnia 30 września, szkolny koordynator projektów gimnazjalnych przygotowuje listę 

zaproponowanych przez nauczycieli tematów projektu.  

4. Propozycje tematów projektów edukacyjnych zgłaszane przez uczniów zbierane są przez 

wychowawcę klasy i przekazywane szkolnemu koordynatorowi na początku października 

roku szkolnego, w którym będą realizowane. Uczniowie zobligowani są w takim 

przypadku do znalezienia i przedstawienia wychowawcy opiekuna projektu spośród 

nauczycieli gimnazjum. 

5. Ogólnoszkolna lista propozycji tematów projektów jest udostępniana uczniom na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Wyboru tematu projektu edukacyjnego, uczniowie dokonują do dnia 20 października, 

składając deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie 3-4 osoby. 

(załącznik 2) 

7. W przypadku, gdy uczeń: 

a) nie wyborze tematu, 

b) nie określi, w którym zespole będzie realizował projekt edukacyjny, 

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) 

       wychowawca zobowiązany jest  włączyć ucznia do określonego zespołu, uwzględniając  

       zainteresowania i zdolności ucznia. 

 
§ 6. 

 
Realizacja projektu edukacyjnego, rozpoczyna się od spotkania, na którym nauczyciel - 

opiekun projektu edukacyjnego z całym zespołem uczniowskim, wspólnie 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 i zasady współpracy uczniów, 

f) kryteria oceny projektu, 

g) sposób uzupełniania karty realizacji projektu, 

h) sposób prezentacji i podsumowania projektu. 

 
§ 7. 

 
1. Opiekun projektu: 

-      przygotowuje i podpisuje  z uczniami deklarację przystąpienia do projektu, 
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-      przygotowuje dokumentację i prowadzi dokumentację przebiegu projektu oraz     

       zapoznaje uczniów z zasadami jej prowadzenia, 

2. Podczas realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel – opiekun, na bieżąco  

(co najmniej raz w miesiącu) monitoruje pracę zespołu i udziela konsultacji i wskazówek. 

3. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami projektu edukacyjnego są zobowiązani we 

współpracy z opiekunem projektu edukacyjnego, do pomocy uczniom. 

4. Wychowawcy klas nadzorują prace nad projektami swoich uczniów. 

 
§ 8. 

 
1. Zakończeniem projektu edukacyjnego jest publiczna prezentacja przez zespół uczniowski. 

2. Prezentacje projektów edukacyjnych, odbywają się zgodnie z kalendarium szkolnym. 

3. W przypadku projektu edukacyjnego, który jest realizowany jako przedsięwzięcie, akcja, 

jego prezentacja następuje w terminie określonym w planie projektu edukacyjnego. 

4. W zależności od tematyki projektu edukacyjnego, w prezentacjach jako obserwatorzy 

oraz zaproszeni goście mogą uczestniczyć; 

a) uczniowie klas drugich i pierwszych gimnazjum, 

b) rodzice uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, 

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych,  

z którymi wiązała się tematyka projektu edukacyjnego. 

 
 

§ 9. 
 

1. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 

a) sprawozdanie z projektu (karta realizacji projektu), 

b) wywiązywanie się uczniów z zaplanowanych działań, 

c) pracę zespołową i indywidualną ucznia, 

d) zgodność wykonywanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami, 

e) różnorodność wykorzystanych źródeł informacji, 

f) samoocenę uczniów. 

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 dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą  opiekun projektu, koordynator projektów oraz pozostali członkowie komisji  

5. Ocena ta, kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udziału  

w projekcie. 

6. W przypadku braku zaliczenia projektu edukacyjnego, poza wpisaniem na świadectwie 

„nie zrealizował”, uczniowi obniża się zachowanie o jeden stopień od zachowania 

proponowanego. 
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7. Danego zapisu dokonuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w innych 

dokumentach szkolnych. 

8. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, 

dopuszcza się wpisanie do dziennika lekcyjnego oceny z jednego lub kilku przedmiotów.  

Ocenę ustala opiekun projektu edukacyjnego (jeśli jest jednocześnie nauczycielem 

danego przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której 

mowa w pkt. 3. 

 
§ 10. 

 
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu edukacyjnego,  jest przechowywana 

do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

 
§ 11. 

   
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego  

w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodziców ucznia. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu na jego 

prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie 

indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe). 

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga istotne sytuacje problemowe pojawiające się podczas realizacji 

projektów. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego 

regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. 
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Załącznik nr 1 

Karta projektu 
  
 

I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu* 
 

Temat projektu  

Zespół 
uczniowski 

  

Nauczyciel 
opiekun 

  

Problem  

  
 
 
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji* 
  
(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po 
zakończeniu zadania) 
  
a) Główne cele 
  

„Czego chcemy się 
dowiedzieć?” i/ lub 

„Co chcemy osiągnąć?” 
 

  
 
b) Planowanie etapów realizacji projektu* 
  

Główne 
zadania 

Działania 
Uczniowie 

odpowiedzialni 
Terminy 
realizacji 

Informacja 
o wykonaniu 
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III. Konsultacje z nauczycielem* 
  
(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) 
  

Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela 

    

     

  
 
 
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu* 
  
(tabela wypełniana po prezentacji) 
  

Termin prezentacji  

Miejsce prezentacji  

Forma prezentacji  

Odbiorcy  

Realizacja projektu   

Podpis 
nauczyciela/opiekuna 
projektu 

 

  
*Wypełniać komputerowo 
 
UWAGI: * 
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Załącznik nr 2 

Warszawa, dn. ………………… 
 
 
 
………………………………………. 
nazwisko i imię ucznia 
 
……………………… 
klasa 
 
 
 
 
 

Deklaracja 
 

przystąpienia ucznia do realizacji projektu edukacyjnego 
 

 
 
 
Zapoznałem/am się regulaminem realizacji projektu edukacyjnego. Deklaruję przystąpienie do 

realizacji projektu. 

 
Temat projektu:  

…………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cele projektu /oczekiwane efekty: 
 
………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Opiekun projektu: …………………………………………..………………………………………… 
 
 
4. Przewidywany okres realizacji projektu:  od …………………… do ………….…………… 
 
 
 
 
 
…………………………..……     …………………………… 
       podpis ucznia              podpis rodzica 
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