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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 156, poz.1046) 

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 

3. ROZPORZĄDZENIE 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) 

 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

 

5. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

6. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późn. zm.) 

 

7. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Uczniowie gimnazjum 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. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Uczniowie mogą wziąć udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

6. Projekty edukacyjne realizowane są w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich 

realizacja może zostać wyznaczona na inny termin. 

7. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się: 

a) w sposób losowy, 

b) poprzez dobór samodzielny uczniów, 

c) poprzez wybór nauczyciela. 

8. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może 

być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 

9.  Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może 

zdecydować o większej liczbie członków zespołu. 

10. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe. 

11. Do końca października uczniowie ustalają z nauczycielem temat projektu i składają 

pisemną deklarację przystąpienia do udziału w projekcie edukacyjnym.  

12. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka 

zespołów uczniowskich. 
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13. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może 

być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

14. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

15. Wkład ucznia w realizację projektu może być uwzględniony w ocenianiu 

przedmiotowym. 

16. O zaliczeniu projektu przez ucznia decyduje opiekun projektu edukacyjnego. 

17. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

18. Do końca I semestru klasy trzeciej uczeń (lub jego rodzice) wskazuje temat projektu, 

który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

20. W przypadkach, o których mowa w pkt. 18, na świadectwie ukończenia gimnazjum 

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

III. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

1. Nauczyciel gimnazjum w terminie do dnia 30 maja podaje na piśmie do dyrektora szkoły 

trzy tematy projektów edukacyjnych do realizacji w następnym roku szkolnym.  

2. W terminie do 15 czerwca dyrektor szkoły ogłasza szkolną listę projektów edukacyjnych 

(załącznik nr 5) do realizacji w następnym roku szkolnym. 

3. Szkolna lista projektów edukacyjnych dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz 

w bibliotece. 

4. Obowiązki opiekuna projektu: 

- ustalenie wspólnie z uczniami tematu, 

- ustalenie zasad współpracy, 

- ustalenie harmonogramu wykonywanego projektu, 
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- stałe monitorowanie realizacji projektu, 

- prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,  

- ustalenie sposobu dokumentowania pracy nad projektem, 

- ustalenie zasad prezentacji, 

- ocenienie udziału ucznia w projekcie, z uwzględnieniem: aktywności na wszystkich 

etapach realizacji projektu, samooceny ucznia i oceny zespołu, 

- poinformowanie wychowawcy klasy o aktywności uczniów i uzyskanych punktach. 

5. Obowiązki wychowawcy klasy: 

- do dnia 20 września wychowawcy klas drugich gimnazjum mają obowiązek 

poinformować uczniów oraz rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

Informacja powinna zostać przekazana w formie ustnej na pierwszym spotkaniu 

z rodzicami. W przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu informacja zostaje 

przekazana w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem. 

- do dnia 10 listopada przekazuje dyrektorowi szkoły karty projektu wraz z tematami 

realizowanych projektów oraz nazwiskami opiekunów, 

- podejmuje działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich 

uczniów klasy, 

- współpracuje z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy. 

5. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami projektu, są zobowiązani do współpracy 

z opiekunem i pomocy uczniom. 

 

IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1.  Zadaniem członków zespołu projektowego jest: 

1) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu, 

2) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu, 

3) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

- realizacji projektu w zespole projektowym, 
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- do końca października dokonać wyboru tematu projektu ze szkolnej bazy projektów 

edukacyjnych, składając pisemną deklarację, 

- aktywnie uczestniczyć we wszystkich pracach związanych z realizacją projektu, 

- zaangażować się w prezentację projektu, 

- wziąć udział w ocenie prac nad projektem. 

3. Do dnia 30 września uczeń może zaproponować swój własny temat nauczycielowi – 

opiekunowi projektu. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu lub nie 

określi zespołu, z którym będzie realizował projekt albo nie złoży deklaracji z powodów 

niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do 

określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 

 

V. ZASADY DOKUMENTOWANIA PRACY NAD PROJEKTEM 

 

1. Uczniowie dokumentują pracę nad projektem poprzez wybrane formy: portfolio 

projektu, zdjęcia, nagrania, filmy, rysunki; notatki; internetowy blog na stronie 

internetowej szkoły; inne formy zależne od inwencji i pomysłów uczniów. 

2. Forma i termin prezentacji projektu uzależniona jest od tematyki realizowanego 

projektu. 

3. Sposoby prezentacji: 

— prezentacja multimedialna, 

— doświadczenie, 

— pokaz, 

— album, 

— praca plastyczna, 

— model, makieta, 

— wystawa, 

— piknik naukowy, 

— inne, uzgodnione z opiekunem projektu. 

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni 

goście mogą uczestniczyć: 
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1) uczniowie danej klasy, 

2) rodzice uczniów, 

3) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., 

z którymi wiązała się tematyka projektu, 

4) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze 

względu na charakter projektu. 

5. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać: 

1) deklaracje udziału w projekcie edukacyjnym uczniów (załącznik nr 1), 

2) karty projektu edukacyjnego (załącznik nr 2), 

3) arkusze pracy nad projektem edukacyjnym(załącznik nr 3), 

4) arkusz oceny ucznia (załącznik nr 4). 

6. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 

gimnazjum. 

 

VI. OCENA PRACY NAD PROJEKTEM 

 

1. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 

1) sprawozdania uczniów z realizacji projektu, 

2) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były 

planowane i powstały, 

3) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu, 

4) pracę zespołową i indywidualną ucznia, 

5) samoocenę uczniów. 

2. Opiekun projektu ocenia pracę ucznia nad projektem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

………………………….       Kobiór, dn. ……………..  
            imię i nazwisko 

…………………………. 
     klasa 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

  

 

Temat projektu edukacyjnego: …………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna projektu: …………………………………………………………………. 

Podpis opiekuna projektu:  …………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z celami i sposobami realizacji projektu, znam swoje 

zadania oraz zasady oceny mojego udziału w projekcie edukacyjnym. 

 

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

podpis rodzica          podpis ucznia 
       (prawnego opiekuna) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

rok szkolny ……………… 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Temat projektu 
 

Cele projektu 

 

Planowany termin realizacji projektu 

 

imię i nazwisko nauczyciela przedmiot podpis 
Opiekun projektu 

   

imię i nazwisko ucznia  klasa podpis ucznia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Zespół uczniowski realizujący projekt  

7.   

Planowana forma prezentacji 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

………………………….       Kobiór, dn. ……………..  
            imię i nazwisko 

…………………………. 
     klasa 

 

ARKUSZ PRACY NAD PROJEKTEM EDUKACYJNYM 

 

temat projektu  

wielkość zespołu 
realizującego projekt 

 
opiekun projektu 

 

czas realizacji projektu  

zadania 
termin 

wykonania 
zadania 

uwagi 

   

   

   

   

   

   

harmonogram prac nad 
projektem 

   

sposób prezentacji 
projektu 

 

podsumowanie pracy 
ucznia w realizacji 

projektu 

Uczeń zaliczył 
projekt edukacyjny. 

Uczeń nie zaliczył 
projektu edukacyjnego. 

podpis opiekuna projektu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4   

………………………….       Kobiór, dn. ……………..  
            imię i nazwisko 

…………………………. 
     klasa 

ARKUSZ OCENY UCZNIA 

I WYPEŁNIA UCZEŃ 

Postaw znak „x” w odpowiedniej rubryce. 

Lp. Oceniane elementy tak 
nie 

(Uzasadnij dlaczego.) 

1 Zrealizowałem przydzielone zadania.   

2 Dotrzymałem ustalonych terminów.   

3 Angażowałem się w pracę całej grupy.   

4 Współpracowałem z innymi członkami zespołu.   

5 Udzielałem pomocy pozostałym osobom z zespołu.   

6 Zaprezentowałem opracowany materiał.   

7 Konsultowałem wątpliwości z opiekunem projektu.   

 

Jakie korzyści osiągnąłeś, realizując projekt edukacyjny? 

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

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

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

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

………………………………… 
podpis ucznia 

II WYPEŁNIA OPIEKUN PROJEKTU 

Uczniowi …………………………………………..  
imię i nazwisko 

zaliczam udział/ nie zaliczam* udziału w projekcie edukacyjnym na temat: 

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

……………………………… 
            podpis opiekuna projektu 
* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 5   

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

propozycje tematów projektów dla uczniów na rok szkolny 20…/20… 

 

Lp. Temat projektu Opiekun projektu 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
 


