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REGULAMIN   

REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO   

W  GIMNAZJUM  NR  3  W  SOCHACZEWIE 
 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046)  
 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). 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. 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, ze zm.) 

                                                                                               

 

1  § 
Ustalenia  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. Projekt  edukacyjny  jest  realizowany  przez  zespół  uczniów  pod  opieką  nauczyciela. 

4. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 

5. W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego 

rodzice/opiekunowie  prawni wskazują, z którego projektu ma zawrzeć informację na świadectwie 

ukończenia gimnazjum. 

6. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. 

7. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki 

ucznia w gimnazjum. 

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów. 

 

2  § 

Zasady  doboru  uczestników 

 

1. Grupy  mogą  liczyć  od  4  do  6  osób  wewnątrzklasy. 

2. Za  dobór  grup  odpowiedzialny  jest  wychowawca  klasy. 

3. Wyznaczonych  grup  nie  można  zmieniać. 

http://www.portaloswiatowy.pl/?doc_id=160032
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3 § 

Tematyka  projektów 

 

1. Rada  Pedagogiczna  do  20  września  przygotuje  listę  tematów,  które  mogą  być  wzbogacone  o  

propozycje  uczniów. 

2. Dyrektor  szkoły  do  30  września  zatwierdza  tematy  do  realizacji. 

3. Zakres  tematyczny  projektów  może  dotyczyć  wybranych  treści  określonych  w  podstawie  

nauczania  lub  wykraczać  poza  te  treści. 

4. Grupy  mają  7  dni  na  wybranie  tematu  od  momentu  otrzymania  zatwierdzonej  listy. 

5. Wybrany  temat  można  zmienić  tylko  1  raz  w  ciągu  7  dni  od  jego  wybrania.  

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

uczniowskich. 

 

4 § 

Opieka  nad  projektem 

 

1. Autor  tematu projektu  zostaje  opiekunem  tegoż  projektu  i jest  odpowiedzialny  za  jego  

realizację. 

2. Opiekun  projektu  odpowiedzialny  jest  za  określenie  celów  projektu  i  zaplanowanie  etapów  

jego  realizacji. 

3. W  przypadku  tematu  zaproponowanego  przez  uczniów  opiekunem  zostaje  nauczyciel  w  

zależności  od  pełnionej  funkcji  w  szkole  (nauczyciel  przedmiotu,  nauczyciel  bibliotekarz,  nauczyciel  

świetlicy,  pedagog,  psycholog). 

4. Opiekun  zawiera  z  zespołem  uczniów kontrakt (zał.  1),  po  wyborze  tematu   i  ustala  

harmonogram  realizacji  oraz  kontroli  przebiegu  prac  projektu  edukacyjnego.  

5. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do 

pomocy uczniom.  

6. Uczniowie  w  razie  potrzeb  mogą  korzystać  z  pomocy  nauczyciela  informatyka  oraz  

bibliotekarza. 

7. Nad  prawidłowym  przebiegiem  realizacji  projektów  w  danej  klasie  czuwa  wychowawca  tej  

klasy. 

8. Opiekun  projektu  ustala  czas  realizacji  projektu. 

9. Czas  realizacji  projektów  nie  może  być  krótszy  niż  4  tygodnie,  i  nie  dłuższy  niż  7  miesięcy. 

Projekty realizowane  przez uczniów muszą być ukończone nie później niż do zakończenia pierwszego 

okresu nauki w klasie trzeciej  gimnazjum. 

 

5 § 

Zasady  kontroli  postępów 

 

1. Zasady  kontroli  postępów  prac  będą  uwzględniały  systematyczność,   będą  jawne  dla  uczniów  

i  rodziców/opiekunów  prawnych. 
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2.  Kontrola  postępów  prac  będzie  przebiegała  według  wcześniej  ustalonego  harmonogramu.  

Prace  są  zespołowe,  ale  każdy  uczeń  oceniany  jest  oddzielnie.   

3. Ustala  się  oceny  cząstkowe    z  jednego lub kilku przedmiotów,  jeśli projekt lub jego część jest 

ściśle związany z programem danego przedmiotu.   

4. Opiekun  w  czasie  realizacji  projektu  ocenia  poszczególne  etapy  pracy  ucznia   według  karty  

oceny  cząstkowej  uczestnika  projektu.  (zał.4) 

5. Ocenę ustala opiekun projektu,  jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu lub nauczyciel 

przedmiotu na podstawie karty  oceny  cząstkowej  uczestnika  projektu. 

6. Udział  ucznia  w  realizacji  projektu  uwzględnia  się  w  ocenianiu  zachowania. 

7. Kontrola  powinna  być  dla  ucznia  mobilizująca  i  pomocna. 

8. Szkolny  koordynator  projektów  edukacyjnych  w  porozumieniu  z  wychowawcami  kontroluje  

przebieg  realizacji   projektów. 

 

6 § 

Zasady  oceniania 

 

1. Ocenianie udziału  ucznia  w  realizacji projektu  uwzględnia  się  w  punktowym    ocenianiu  

zachowania. 

2. Wychowawca  na  podstawie  zebranych  informacji  oraz  po  dokonaniu  prezentacji  gotowego  

projektu  ocenia  zachowanie  ucznia  zgodnie  z  wcześniej  ustalonymi  zasadami  zawartymi  w 

Wewnątrzszkolnym  Systemie  Oceniania oraz  niniejszym  regulaminie. 

3. Projekt oceniany jest grupowo – wszyscy uczestnicy projektu otrzymują tę samą liczbę punktów  

oraz  ocenie podlega  indywidualny wkład każdego ucznia.   

4. Każdy uczeń może otrzymać od (-30) do (+50) punktów wliczanych do zachowania. Na w/w punkty 

składa się: 

-  ocena  efektów pracy zespołu - od 0 do  (+20) punktów; 

-  ocena indywidualna ucznia (wkładanej pracy) - od -30 do +30 punktów.  

5. Przy  ocenianiu efektów pracy zespołu uwzględnia się: 

-  dziennik  dokumentujący  realizację  projektu; 

-  wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie (jeśli były planowane i powstały); 

-  prezentację gotowego  projektu;  

-  współpracę z nauczycielami biorącymi udział w projekcie. 

6. Przy ocenianiu indywidualnym  ucznia  uwzględnia się: 

- wywiązywanie się z podjętych  zadań;  

- samoocenę ucznia; 

- systematyczność pracy ucznia; 

- umiejętność pracy w grupie. 

7. Punkty uzyskane z  zachowania  za udział  ucznia  w  realizacji projektu dopisuje się do punktacji 

uzyskanej przez ucznia w danym semestrze po zakończeniu projektu. 

8. Ocena wystawiona  po  prezentacji   przez  szkolną  komisję  dla każdego ucznia uczestniczącego w 
projekcie  kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, i jest 
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podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach 
szkolnych. 

 

7 § 

Zasady  realizacji  projektu  edukacyjnego 

 

1. Opiekun  projektu  prowadzi  na  bieżąco  kartę  projektu.  (zał.2) 

2. Każda  grupa  musi  prowadzić   dziennik (zał.3)  dokumentujący  realizację  projektu  edukacyjnego  

w  formie  elektronicznej. 

3. Każdy  uczeń  biorący  udział  w  projekcie  edukacyjnym  ma  obowiązek  na  zakończenie  podjętych 

działań  związanych  z  realizacją  projektu  dokonać  samooceny  na  karcie  samooceny.  (zał.5) 

 

8 § 

Zasady  prezentacji  gotowych  projektów 

 

1. Prezentacje zrealizowanych projektów  odbywają  się  na  zasadach  oraz  w terminie wyznaczonym 

przez dyrektora gimnazjum  w uzgodnieniu ze szkolnym  koordynatorem  projektów.  

Prezentacje  gotowych  projektów  ocenia  szkolna  komisja w   składzie:  dyrektor  szkoły  lub  osoba  

przez  niego  upoważniona,  szkolny  koordynator  lub  opiekun  projektu,  wychowawca  klasy.   

2. Ocena  prezentacji  gotowych  projektów  odbywa  się  według arkusza  oceny  prezentacji.  (zał.6) 

3. Forma  i  sposób  prezentacji  projektu  może  być:  pisemna,  graficzna,  prezentacja  multimedialna,  

przemówienie,  recytacja,  inscenizacja,  kabaret,  wystawa  prac,  kroniki,  wystawy,  pokaz  filmu,  

księga  pamiątkowa,  dyskusja  panelowa,  plakat  oraz  inna. 

 

9 § 

Ustalenia dodatkowe 

 

1. W  przypadku  uniemożliwiającym  udział  ucznia  w  realizacji  projektu  edukacyjnego,  dyrektor  

gimnazjum  może  zwolnić  ucznia  z  realizacji  projektu  edukacyjnego  na  wniosek  

rodziców/opiekunów  prawnych  ucznia. 

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

edukacyjnych. 

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, 

dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. 
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Dokumenty  dołączone  do  regulaminu: 

1.  Kontrakt  -  zał.1 

2. Karta  projektu  -  zał.2 

3. Dziennik  -  zał.3 

4. Karta  oceny  cząstkowej  -  zał.4 

5. Karta  samooceny  -  zał.5 

6. Arkusz  oceny  prezentacji  -  zał.6 
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Załącznik nr 1 

 

....…………………………………………. 

               miejscowość i data 

 

Kontrakt 

 

Umowę zawarto w dniu …………………… między nauczycielem …………...……………… 
                                                                                                                                         imię i nazwisko 

a uczniami klasy ……………… reprezentowanymi przez liderów grup. 

Dotyczy terminowej, samodzielnej i twórczej realizacji projektu na temat: 

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

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

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

Czas realizacji: ………………………………………………… . 

Prezentacja projektu odbędzie się w dniu ……………………… . 

 

Podpis nauczyciela        Podpisy członków zespołów 

………………………………………       ……………………………. 

          ……………………………. 

          ……………………………. 

          ……………………………. 

          ……………………………. 

          ……………………………. 
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Załącznik nr 2 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE. ZESPÓŁ UCZNIOWSKI I TEMAT PROJEKTU. 

TEMAT PROJEKTU         

 
 
 
 

ZESPÓŁ 
UCZNIOWSKI 

 
1………………………………… 

 
2………………………………… 

 
3…………………………………. 

 
4…………………………………. 

 
5…………………………………. 

 
6………………………………….. 

 

PODPSY 
………………….……………….. 

 
………………….….…………….. 

 
……………………………………. 

 
…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

 
……………………………………… 

NAUCZYCIEL 
OPIEKUN 

 
……………………………………………. 

 

PODPIS 
………………………………………….. 

 
WYCHOWAWCA 

 

 
……………………………………………. 

 

PODPIS 
………………………………………….. 

 

2. PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE REZULTATÓW PROJEKTU  

(TABELA WYPEŁNIANA PO PREZENTACJI). 

TERMIN 
PREZENTACJI 

 

MIEJSCE 
PREZENTACJI 

 

FORMA 
PREZENTACJI 

 

UDZIAŁ 
CZŁONKÓW 

ZESPOŁU 

 
 

 

ODBIORCY  
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3. CEL PROJEKTU  

 

CELE  
 

 

4. KONSULTACJE Z OPIEKUNEM  PROJEKRU  

(TABELA WYPEŁNIANA NA BIEŻĄCO PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU) 

TERMIN TEMAT KONSULTACJI UCZESTNICY KONSULTACJI PODPIS NAUCZYCIELA 
    

    

    
 

5. OCENA  PROJEKTU  

 
 
 
 
 
 

 
NAZWISKA UCZNIÓW 

 
 

 

 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 
 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 
 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 
 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 
 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 
 
…………………………….………………….zaliczył/nie zaliczył 

 

Podpis nauczyciela opiekuna projektu 

……………………………………………………………………….. 

Podpis  wychowawcy  klasy 

……………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 

 

 

Dziennik dokumentujący realizację projektu edukacyjnego. 

 

Nazwa:    Dziennik pokładowy 

 

Forma prowadzenia: elektroniczna. 

 

Każdy dziennik musi zawierać następujące informacje: 

- prezentację członków grupy, 

- wyszczególnioną osobę odpowiedzialną za prowadzenie dziennika, 

- treść wybranego tematu, 

- cel projektu, 

- termin realizacji, 

- podjęte działania w poszczególnych tygodniach realizacji projektu, 

- co Wam uczniom się udało, a co nie, 

- czego nauczyliście się realizując projekt. 
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Załącznik nr 4 

 

 

Karta oceny cząstkowej uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………. 

Klasa ………………. 

 

Lp. Czynności podlegające ocenie Ocena 

1. Kreatywność i pomysłowość. 

Sposób realizacji 

………… 

…………… 

2. Umiejętność samodzielnego wyszukiwania 

informacji. 

Umiejętność korzystania z różnych źródeł 

informacji. 

Dobór materiałów. 

…………… 

 

…………… 

…………… 

3.  Poprawność językowa. 

Staranność i estetyka wykonywanych prac 

(podejmowanych działań) 

………… 

…………… 
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Załącznik nr 5 

Karta samooceny 

Zaznacz na skali, jak oceniasz swój udział w pracy nad projektem. 

 Gromadzenie i opracowanie informacji 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 Wybór formy prezentacji 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 Przygotowanie materiałów do prezentacji 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 Prezentowanie wyników pracy 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 Sporządzenie dziennika dokumentującego realizację projektu edukacyjnego 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 Współpraca z pozostałymi członkami grupy 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

Zaznacz na skali, jak oceniasz prezentację przygotowaną przez Twoją drużynę. 

 

          

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10 

 

Uwagi: 
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Załącznik nr 6 

 

 

Arkusz  oceny  prezentacji 

 

Dnia …………………………20.... roku w Zespole Szkół w Sochaczewie odbyła się prezentacja projektu  

edukacyjnego, przygotowanego przez uczniów klasy …….. gimnazjum. 

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

……………………………………………………………………………………. 

Czas realizacji: …………………………………………………………………… 

Skład członków zespołu: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Szkolna komisja w składzie: 

…………………………………………-dyrektor szkoły/lub/osoba upoważniona 

…………………………………………-koordynator/lub/opiekun projektu 

…………………………………………-wychowawca 

prezentację powyższego projektu edukacyjnego,  oceniła pozytywnie i uznała za zaliczony. 

 

 

……………………………………. 

Podpis protokolanta 

 

…………………………………… 

Miejscowość i data 

 


