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Warunki realizacji projektów edukacyjnych 

w Gimnazjum nr 24 w Zabrzu im. Henryka Jordana 

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [DzU, nr 156, poz.1046]) 

 

 

1. Uczeń Gimnazjum nr 24 jest zobowiązany do udziału w co najmniej jednym projekcie 

edukacyjnym w cyklu nauczania. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym przedsięwzięciem edukacyjnym 

realizowanym przez uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod. 

3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie 

programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza nie; może także mieć 

charakter interdyscyplinarny. 

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

(opiekuna projektu) 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. Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych lub indywidualnie nauczyciele przedstawiają 

Radzie Pedagogicznej propozycje tematów projektów edukacyjnych, stosując kartę opisu 

projektu edukacyjnego. 

6. Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego (i w razie potrzeby na początku  

II semestru) opiniuje przedstawione propozycje, wskazując jednocześnie opiekunów 

poszczególnych projektów.  

7. Opisy zaakceptowanych projektów przekazywane są szkolnemu koordynatorowi 

projektów edukacyjnych oraz umieszczane na szkolnej stronie www i tablicy ogłoszeń  

na korytarzu szkoły. 

8. Uczniowie zainteresowani udziałem w określonym projekcie zgłaszają się do danego 

opiekuna projektu, który organizuje pracę grupy projektowej. 

9. Liczebność zespołu uczniowskiego realizującego projekt ustala opiekun projektu. Zaleca 

się, aby jeden projekt realizowało nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczniów. 

10. Opiekun projektu zawiera z każdym z uczestników kontrakt określający zakres 

merytorycznych zadań przewidzianych do realizacji przez danego ucznia, termin ich 

wykonania oraz inne uwagi niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 

11. Każdy uczestnik projektu otrzymuje: 

a) kartę zaliczeniową, która służy do potwierdzania  indywidualnej realizacji 

poszczególnych etapów i zadań w ramach projektu (wypełnienia postanowień 

kontraktu), 

b) kartę pracy zespołu, w której opiekun projektu umieszcza w porządku 

chronologicznym szczegółowy harmonogram realizacji projektu; karta powinna być 

opracowana przez opiekuna projektu we współpracy z zespołem uczniowskim. 
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12. Czas trwania projektu zależy od specyfiki poszczególnych zagadnień. Zaleca się, aby 

projekty nie trwały dłużej niż 8 tygodni. 

13. Realizacja projektu kończy się publiczną prezentacją produktu opracowanego przez 

zespół projektowy pod opieką nauczyciela. Przewiduje się następujące formy prezentacji: 

a) konferencja, debata, sesja dyskusyjna, itp., 

b) forma sceniczna: drama, skecz, spektakl, monodram, itp., 

c) gazetka, broszura, książka, album, itp., 

d) model, makieta, instalacja przestrzenna, itp., 

e) prezentacja multimedialna, 

f) inne formy – w uzgodnieniu z opiekunem projektu. 

Poszczególne formy prezentacji mogą się uzupełniać nawzajem. 

14. Decyzję o zaliczeniu uczniowi uczestnictwa w projekcie  podejmuje opiekun projektu  

na podstawie karty zaliczeń oraz Dyrektor Gimnazjum nr 24. 

15. Wychowawcy klas uwzględniają zaangażowanie uczniów w realizację projektów 

edukacyjnych w ramach oceny z zachowania (semestralnej lub końcoworocznej). 

16. Opiekun projektu w porozumieniu z innymi nauczycielami może ustalić w ramach 

jednego z przedmiotów oceny cząstkowe dla uczniów zaangażowanych w realizację 

danego projektu, jeśli można je przypisać merytorycznie do jednego z przedmiotów. 

17. Po zakończeniu realizacji projektu opiekunowie składają wszystkie materiały i produkty 

u szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, w celu dokonania ich archiwizacji. 

18. Dokumentacja przekazana do archiwizacji zawiera: 

a) stronę tytułową projektu,  zawierającą wykaz uczniów uczestniczących w projekcie, 

b) kartę opisu projektu edukacyjnego, 

c) kartę pracy zespołu,  

d) karty zaliczeniowe uczniów, 

e) potwierdzenia uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, 

f) efekty realizacji projektu (np. opracowania, prezentacje, zdjęcia); w przypadku gdy 

efektem projektu były prezentacje wymienione w punktach 13a, 13b lub 13d, należy 

dołączyć dokumentację fotograficzną. 

19. Szkolny koordynator projektów edukacyjnych: 

a) zbiera karty opisu zaakceptowanych do realizacji projektów edukacyjnych, 

b) dba o umieszczenie informacji o realizowanych projektach, 

c) tworzy i aktualizuje bazę danych uczniów realizujących projekty, 

d) na koniec roku szkolnego przekazuje wychowawcom klas informację o uczniach 

uczestniczących w projektach, 

e) wychowawcom klas III przekazuje potwierdzenia o uczestnictwie ucznia w projekcie/ 

projektach (załącznik nr 5), potwierdzenie jest dołączane do arkusza ocen, 

f) archiwizuje dokumentację zrealizowanych projektów, dokumentacja może być 

zniszczona dopiero w momencie, kiedy ostatni uczestnik projektu opuści szkołę. 

20. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
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21. Dyrektor Gimnazjum nr 24 na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów),  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, może go zwolnić z tego obowiązku. W takiej sytuacji  

na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji 

o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”  

albo „zwolniona”. W arkuszu ocen umieszcza się decyzję Dyrektora Gimnazjum nr 24. 

22. Niniejsze warunki podlegają upowszechnieniu poprzez: 

a) publikację w księdze zarządzeń i umieszczenie w zbiorze „Dokumentów 

wewnątrzszkolnych w pokoju nauczycielskim”, 

b) zapoznanie uczniów podczas zajęć z wychowawcami, 

c) zapoznanie rodziców podczas pierwszego zebrania z wychowawcami w danym roku 

szkolnym. 

 

 

 

 


