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Zasady realizacji projektów edukacyjnych  

w Publicznym Gimnazjum im. Lotników Polskich  

w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie 

 
 

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

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. Projekty uczniowskie realizowane są w klasie II gimnazjum. 

4. Temat projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści.  

5. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od 

uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. 

6. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

obejmuje następujące działania: 

 wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

 określenie celu projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

 wykonanie zaplanowanych działań, 

 monitorowanie realizacji projektów uczniowskich przez nauczyciela 

prowadzącego projekt, 

 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego – „Festiwal 

projektów edukacyjnych”. 

 podsumowanie pracy uczniów nad projektem 

7. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków  

w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum 

uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez 

wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły. 

9. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje 

wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej najpóźniej na dwa tygodnie 

przed klasyfikacją roczną. 

10. Uczeń może wziąć udział w zewnętrznym (organizowanym poza szkołą) projekcie 

edukacyjnym, który został zakończony publiczną prezentacją i w ramach którego 

otrzymał potwierdzenie udziału w jego realizacji. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

II. ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Do końca września każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez 

wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać ze strony 

internetowej szkoły. 

3. Do 30 października przewodniczący zespołów przedmiotowych przekazują 

dyrektorowi szkoły wykaz proponowanych tematów projektów edukacyjnych. Każdy 

nauczyciel uczący w gimnazjum, będący członkiem danego zespołu przygotowuje po 

dwa tematy z przedmiotów których uczy. Uczniowie zgłaszają swoje ewentualne. 

propozycje do wychowawcy klasy. 
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4. Do 15 listopada uczniowie wspólnie z wychowawcą wybierają tematy projektów, 

które będą realizować. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany 

wybranego tematu, ale nie później niż do 15 grudnia.  

5. Zaleca się by w danym roku każda grupa realizowała inny temat projektu. Grupy 

powinny liczyć od 3 do 6 osób. W przypadku gdy grupy wybiorą ten sam temat 

nauczyciel proponujący dany temat decyduje, która grupa będzie go realizowała. 

6. Do końca listopada wychowawca sporządza i przekazuje Dyrektorowi wykaz grup 

projektowych /zał. nr 1/ 

7. Opiekunem projektu jest zazwyczaj nauczyciel, który zgłosił temat projektu. 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor wyznacza opiekuna projektu spośród innych 

nauczycieli uczących w gimnazjum.  

8. Do zadań opiekuna projektu należy: 

 wprowadzenie uczniów w tematykę projektu, 

 ustalenie z uczniami rozwiązywanego przez projekt problemu i celów projektu 

(jak dokumentować działania, sposób monitorowania, kryteria  oceny realizacji 

projektu) 

 konsultacja z innymi opiekunami projektów celem ustalenia formy prezentacji 

efektów realizacji projektu, 

 spotkania konsultacyjne z grupą projektową, monitorowanie realizacji projektu,  

 przygotowanie archiwizacji projektu w formie elektronicznej i przekazanie 

wychowawcy tydzień po zakończeniu realizacji projektu. 

 przekazanie informacji dla wychowawcy o zaangażowaniu uczniów w realizację 

projektu edukacyjnego /zał. nr 3/. 

9. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele innych przedmiotów (szczególnie 

bibliotekarz, nauczyciele j. polskiego i informatyki) powinni udzielać uczniom 

realizującym projekt konsultacji i wsparcia.   

10. Ustala się termin realizacji projektu do końca kwietnia danego roku, przy czym nie 

narzuca  się terminów realizacji poszczególnych etapów projektu. 

11. Publiczna prezentacja efektów realizacji projektów z udziałem zaproszonych rodziców 

i innych uczniów gimnazjum odbywa się w maju, podczas tzw. „Festiwalu projektów 

edukacyjnych”.  Dokładny termin ustala Dyrektor szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12. Po prezentacji projektów grupy projektowe wraz z opiekunami spotykają się w celu 

podsumowania pracy uczniów nad projektem (dyskusja, rozmowa, ankieta). 

13. Wychowawca sporządza wykaz projektów realizowanych w danej klasie na podstawie 

informacji uzyskanych od opiekuna projektu /zał. nr 2/ i wraz z płytą CD zawierającą 

elektroniczną dokumentację projektów całego rocznika przekazuje  Dyrektorowi do 

końca maja.   

 


