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PROJEKT EDUKACYJNY 
          Regulamin 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 
REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
 

1. Regulamin został sporządzony w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 
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 156, poz.1046). 

2. Pod pojęciem „Projekt edukacyjny” rozumie się zespołowe, planowe działanie 
uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z 
zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. W projekcje edukacyjnym uczestniczą obligatoryjnie wszyscy uczniowie 
gimnazjum, których dotyczy Nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 
realizacji projektu edukacyjnego.  

5. W przypadku, o których mowa w pkt.4, na świadectwie ukończenia gimnazjum 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

7. Regulamin projektu edukacyjnego zostaje przekazany do wiadomości uczniów 
rozpoczynających naukę w gimnazjum oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) na pierwszym zebraniu z wychowawcą. Regulamin jest 
opublikowany w dzienniczku internetowym, gdzie wymagany jest podpis 
internetowy potwierdzający zapoznanie się rodzica (prawnego opiekuna) z 
przekazaną informacją. 

8. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

9. Projekt sponsorowany lub projekt przedmiotowy mogą być uznane za projekt 
edukacyjny pod warunkiem spełniania wymogów określonych w w/w 
Rozporządzeniu. 

10. Uczeń gimnazjum w trzyletnim cyklu edukacyjnym może brać udział w 
dowolnie wielu projektach edukacyjnych. Do 10 czerwca wychowawca 
konsultuje z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), który temat 
projektu zostanie wpisany na świadectwie. 

11. Organizowanie i monitorowanie udziału wszystkich uczniów w projekcie jest 
zadaniem wychowawców klas, którzy zatwierdzają skład grup uczniowskich 
(dopuszczalne jest samodzielne dobieranie się uczniów do poszczególnych 
grup). 
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12. W celu realizacji projektu edukacyjnego uczniowie dobierani są w grupy 2 – 3 
osobowe ( w uzasadnionych przypadkach większe, także międzyklasowe). 

13. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów. 
14. Zadaniem szkolnego koordynatora projektów jest pomoc nauczycielom 

opiekunom projektów edukacyjnych, opracowanie „ Szkolnego zestawu 
projektów”, zgromadzenie i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej 
poszczególnych projektów oraz przekazanie jej dyrektorowi szkoły. 

15. Dyrektor szkoły powołuje nauczycieli będących opiekunami projektów. Udział 
nauczycieli w realizacji projektów jest uzależniony od wybory tematów przez 
uczniów. 

16. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie 2 projektów 
edukacyjnych. 

17. W przypadku realizacji projektów interdyscyplinarnych opiekun grupy jest 
wspierany przez nauczycieli innych przedmiotów. 

18. Wszyscy nauczyciele podają swoje propozycje tematów projektów 
edukacyjnych, z których zostanie stworzony ”Szkolny zestaw projektów”. 
Informacja ta w w/w dniu publikowana jest w dzienniczku internetowym do 
wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) i wymagany jest podpis 
internetowy potwierdzający zapoznanie się rodzica (prawnego opiekuna) z 
przekazaną informacją. 

19. Tematy projektów muszą zawierać sformułowanie problemowe. 
20. Uczniowie mogą zgłosić temat projektu edukacyjnego, który chcą realizować, 

do koordynatora projektów w wymaganym terminie . Po akceptacji przez 
koordynatora temat zostaje umieszczony w „Szkolnym zestawie projektów”. 

21. Do końca stycznia / pierwszy tydzień lutego ( w zależności od terminu ferii 
zimowych) uczniowie wybierają temat swojego projektu (ze „Szkolnego 
zestawu projektów”) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

22. Dopuszcza się możliwość realizacji przez różne grupy tego samego tematu 
projektu. 

23. Uczniowie zostają poinformowani do dnia 20 lutego o terminach składania 
sprawozdań, konsultacji z opiekunem projektu oraz o dacie „Dnia projektów”. 

24. Realizacja projektu przewidziana zostaje na II semestr roku szkolnego. 
25. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji; 
3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

26. Czas realizacji projektu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. 
27. Uczniowie sporządzają sprawozdania z realizacji projektu uzupełnione 

zdjęciami. 
28. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy podczas „Dnia projektów”, 

ustalanego na wybrany dzień w pierwszej połowie maja. 
29. Uczeń, który z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej nie realizuje 

projektu jest zobowiązany do jego realizacji w klasie programowo wyższej. 
30. Udział w projekcie edukacyjnym wpływa na ocenę z zachowania (patrz: 

WSO). 
31. Projekt edukacyjny uznaje się za zakończony pomyślnie pod warunkiem 

spełnienia wszystkich wymagań formalnych przez uczestników projektu, po 
zaprezentowaniu wyników pracy przez zespół oraz uzyskaniu pozytywnej 
oceny za realizację zadań. 
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32. Dokumentacja projektowa winna być przechowywana do zakończenia nauki 
ucznia w szkole. 

33. Zadania opiekuna projektu: 
1) Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu. 
2) Ustalenie wspólnie z uczniami problemu i celów projektu. 
3) Określenie zakresu, w jakim projekt realizuje podstawę programową. 
4) Sprawowanie opieki nad uczniami, stałe monitorowanie prac 

poszczególnych członków zespołu – w czasie określonych terminów 
konsultacji. 

5) Czuwanie nad doborem materiałów i wykorzystywanej bibliografii. 
6) Pomoc w wyborze odpowiedniego sposobu prezentacji projektu. 
7) Zaakceptowanie prezentacji projektu i sprawozdań wykonanych przez 

uczniów. 
8) Ustalenie oceny z projektu oraz punktów do oceny zachowania (należy 

wziąć pod uwagę własne spostrzeżenia i notatki, samoocenę uczniów i 
oceny poszczególnych członków zespołu). 

9) Przekazanie informacji wychowawcom klas nt. ocen i punktów uzyskanych 
przez poszczególnych członków zespołu. 

10) Zgromadzenie i przekazanie całej dokumentacji (zgodnej z określonymi 
wzorami) dotyczącej projektu do koordynatora projektu. 

 
 

 
 

PROPOZYCJE TEMATÓW na rok szkolny 2016/2017 
 
 

 

TEMAT DZIEDZINA CELE / FORMY REALIZACJI 
OPIEKUN 

PROJEKTU 

Zielony Sosnowiec biologia 

 

  

Anna Krupa 

Wykorzystanie 

mobilnych aplikacji 

do zwiększenia 
aktywności fizycznej 

wśród młodzieży. 

informatyka, 

wychowanie 

fizyczne 

 Dariusz Gałka 

Artefakty w sztuce sztuka, język 
polski 

 Olga Ginalska, 
Joanna 

Waszkowska 

Dźwięki mojej 

muzyki 

muzyka  Olga Ginalska 

Przedstawienie w 
NAPRAWDĘ obcym 

języku 

j. angielski / 
zaj.art 

Współpraca ze szkołą z zagranicy, 
nauka i przedstawienie 

popularnej sceny teatralnej w 
obcym języku 

 
Robert Górniak 
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TEMAT DZIEDZINA CELE / FORMY REALIZACJI 
OPIEKUN 

PROJEKTU 

London in 5 days - 
najciekawsze 

miejsca w Londynie. 
j.angielski 

 Magdalena 
Pomorska 

Stonhenge, Loch 

Ness, Tower of 
London- nawiedzone 

zamki - legendy, 

mity, historie o 
duchach 

j.angielski 

 Magdalena 

Pomorska 

Brytyjczycy, Szkoci, 
Irlandczycy - ich 

sylwetki 

j.angielski 
 Magdalena 

Pomorska 

Podróż w czasie. 
Spotkania ze 

znanymi postaciami 

z obszaru krajów 
niemieckojęzycznych 

j.niemiecki 

  
 

 

Klaudia 
Jochymek 

Wakacje w 
Niemczech? 

Dlaczego nie? Jak 
można ciekawie 

spędzić urlop u 

naszych zachodnich 
sąsiadów 

j.niemiecki 

  
 

 
Klaudia 

Jochymek 

Jak zaplanować 
wycieczkę szkolną do 

Berlina? j.niemiecki 

  
Klaudia 

Jochymek 

Podróż po 

najciekawszych 
zabytkach krajów 

niemieckojęzycznych 
j.niemiecki 

  

Klaudia 
Jochymek 

 

Ile niemieckiego jest 
w polskim? j.niemiecki 

 

Zapożyczenia z języka niemieckiego w 
naszym ojczystym języku 

 

Klaudia 
Jochymek 

 


