
Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów  
Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie 

 
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 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 późn. zm.), a udział ucznia w projekcie jest odnotowany na świadectwie ukończenia 
gimnazjum i ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu. 
 
2. Ocena z realizacji projektu edukacyjnego wpływa na ocenę końcoworoczną zachowania 
ucznia w klasie III gimnazjum. 
 
3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach 
ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia 
pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. 
 
4. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może 
być przedłużony przez opiekuna zespołu. 
 
5. W terminie do 20 czerwca każdy zespół przedmiotowy dostarcza koordynatorowi 
propozycje co najmniej trzech tematów projektów wraz z nazwiskami  opiekunów. 
 
6. Propozycje tematów mogą być również zgłaszane do wychowawcy przez uczniów wraz 
ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli. 
 
7. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie. 
 
8. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone tematy projektów do 
realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje 
gimnazjum. 
 
9. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w 
trakcie danego roku szkolnego, 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 
lub dyrektorem szkoły. 
 
10. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o 
warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz przedstawia proponowane 
tematy. 
 
11. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż 
w terminie do 30 września. 
 
12. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych 
liczących 3–6 osób. 
 
13. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się pod kierunkiem i za 
zgodą nauczyciela wychowawcy w sposób: 
a) losowy, 
b) poprzez dobór samodzielny uczniów, 
c) poprzez wybór nauczyciela wychowawcy, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. 



 
14. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt 
może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 
 
15. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 października, zgłaszając się do 
opiekuna projektu. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun  
z   zespołem uczniów wypełniają kartę projektu - pisemną deklarację (Zał.1) oraz 
ustalając:  

a)    etapy realizacji projektu, (Zał. 2A) 
b)    miejsce i terminy konsultacji, (Zał. 2B) 
c)    formy pracy, zbierania informacji, dokumentowania prac, 
d)    podział zadań w zespole i zasady współpracy, 
e)    kryteria oceny projektu. ( Zał. 2C) 
 

17. Opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego 
członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.  
 
16. Jeden opiekun projektu może koordynować pracę  maksymalnie trzech zespołów. 
 
18. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z 
opiekunem, do pomocy uczniom. 
 
19. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od 
tematyki realizowanego projektu. 
 
20. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami 
przed jej dokonaniem. 
a) Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, 
inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, 
publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów. (Zał. 3 ) 
b) Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto 
przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu. 
c) W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, 
przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do 
ustalenia oceny zachowania -  karta oceny projektu. (Zał. 4) 
 
21. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. 
Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają 
zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego. 
 
22. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do 
końca nauki ucznia w gimnazjum. 
 
23. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, może 
zdecydować  o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 
 


