
REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  

NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA                 

W JELCZU – LASKOWICACH 

 

§ 1 

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych 

wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie 

później niż do końca pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej. 

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

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują,  

w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń 

kończy gimnazjum temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie 

ukończenia szkoły. 

 

§ 2 

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do pół roku i może 

być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

 

 

§ 3 

Dyrektor zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych 

przez siebie środków. 

 

§ 4 

Do 30 września każdego roku szkolnego wychowawcy informują uczniów klas 

drugich i trzecich  oraz ich rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektu 

oraz zapoznają z niniejszym regulaminem. 

 

§ 5 

1. W terminie do 15 października nauczyciele przedstawiają dyrektorowi 

propozycje dwóch tematów z celami, opisem problematyki oraz 

dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka 

może uwzględnić również propozycje złożone przez uczniów. 



2. Informacje, o których mowa w ust. 1 udostępnia się uczniom na stronie 

internetowej gimnazjum i w bibliotece. Uczniowie wybierają interesujący ich 

temat projektu. 

 

§ 6 

1. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, 

przez kilka zespołów uczniowskich. 

2. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi 

zespołu, z którym będzie realizował temat, nie złoży deklaracji z powodów 

niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca  

w porozumieniu z opiekunami projektów włącza go do określonego zespołu, 

uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. 

3. Wychowawca klasy monitoruje udział wszystkich uczniów w projekcie. 

4. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu 

przedstawia sposób realizacji projektu, a w szczególności: 

1) czas realizacji projektu z uwzględnieniem etapów realizacji, 

2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

3) podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

4) kryteria oceny projektu, 

5) sposób prezentacji i podsumowania projektu. 

Zespół uczniowski może wnieść swoje uwagi i propozycje. 

 

§ 7 

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje pracę 

zespołu i poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji  

i wskazówek.  

2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani,                     

we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom. 

 

§ 8 

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest 

uzależniona od tematyki realizowanego projektu. 

2. Prezentacje odbywają się podczas Szkolnej Sesji Naukowej,  

a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów. 

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie, jego prezentacja 

następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie. 



4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy mogą 

uczestniczyć uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. 

 

§ 9 

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi 

nauczycielami przed jej dokonaniem. 

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 

1) sprawozdanie z projektu lub kartę 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) prace zespołową i indywidualną ucznia; 

5) samoocenę uczniów. 

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy             

o przebiegu realizacji projektu, ocenie projektu oraz zaliczeniu lub nie 

zaliczeniu realizacji projektu przez poszczególnych uczniów. 

4. Ocena kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział 

w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie 

ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych oraz ma wpływ 

na ocenę zachowania ucznia. 

5. Jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego 

przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego               

z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu 

(jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu 

na podstawie oceny wpisowej, o której mowa w p. 4. 

 

§ 10 

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 9 opiekun projektu wraz z zespołem 

jest zobowiązany do dokonania podsumowania projektu z uwzględnieniem: 

1) osiągniętych celów, 

2) mocnych i słabych stron realizacji projektu, 

3) wskazania popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania. 

 

§ 11 

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana 

do końca nauki ucznia w gimnazjum. 


