
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
I PROCEDURY REALIZACJI  

PROJEKTU EDUKACYJNEGO  
W GIMNAZJUM NR 2 

IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W MIĘDZYRZECZU 



1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej § 21a 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowanii promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów   
w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz. 562 z  późn. zm.). 

  

2. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji uczniowskich projektów 
edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków.   

3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum 
Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki lub                        
z zakresem treści poszczególnych zajęd zgodnie z podstawą programową 
określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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) i może wykraczad poza jej treści. 

 



4. Udział ucznia w projekcie jest odnotowywany na świadectwie ukooczenia gimnazjum 
zgodnie z przepisami prawa oświatowego i ma wpływ na ocenę  zachowania zgodnie  
z zapisami w Statucie szkoły. 

5. Projekty edukacyjne mogą mied charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. 

 

6. Czas realizacji projektów zależy od ich problematyki i złożoności,  lecz nie powinien 
przekroczyd 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może 
przedłużyd jego realizację. Projektów nie realizuje się                       w czasie wakacji. 

  

7. Każdy uczeo zobowiązany jest do zrealizowania projektu edukacyjnego do kooca 
pierwszego semestru w klasie trzeciej gimnazjum . W roku szkolnym 2011/2012 do 
15 maja 2012 r. i 2012/2013 do 15 maja 2013 r. 

 

8. Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach 4- 6 osobowych.                         W 
zespole mogą się znajdowad uczniowie różnych klas. W uzasadnionych przypadkach 
zespoły mogą byd liczniejsze. Uzasadnienie zwiększonej liczebności zespołu 
przedstawia opiekun po zasięgnięciu opinii uczniów. 

 



9.  System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez: 

     a) dobór samodzielny uczniów 

     b) wybór wychowawcy lub losowy, jeśli uczeo nie dokonał       
samodzielnego wyboru. 

10. Za realizację konkretnego projektu odpowiada opiekun lub opiekunowie 
projektu, jeśli projekt jest międzyprzedmiotowy oraz wychowawca klasy.  

 

 

 



Zadania koordynatora: 

1. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez 
dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest: 

a) udzielenie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody 
projektu; 

b) zebranie od zespołów bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów 
projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i 
radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;  

c) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu; 

d)  przygotowanie harmonogramu na dany rok szkolny i przedstawienie go do 
akceptacji dyrektorowi szkoły; 

e) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

f) organizacja  publicznej prezentacji projektów; 

g) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie na radzie 
pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.   



Zadania nauczyciela-opiekuna projektu. 
a) przedstawienie tematów/ problemów prezentacji; 
b) cykliczne  spotkania z zespołem projektowym; 
c) omówienie z uczniami celów projektu i sposobu jego realizacji ; 
d) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami; 
e) po zawarciu kontraktu przekazanie koordynatorowi karty projektu (pierwsza strona); 
f) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia: 
     - sporządzenie kontraktu; 
     - karty samooceny ucznia; 
     - sprawozdania z realizacji projektu; 
g) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; 
h) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; 
i) motywowanie uczniów do systematycznej pracy; 
j) ocena poszczególnych etapów projektu oraz zaangażowania uczniów 
k) ocena sprawozdania  i projektu 
l) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie; 
ł) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest 

międzyprzedmiotowy; 
m) najpóźniej na tydzieo przed planowaną prezentacją przedstawienie w formie pisemnej  

dyrektorowi szkoły do akceptacji terminu, miejsca i formy prezentacji – nie dotyczy 
tych prezentacji, które będą odbywały się w czasie zajęd edukacyjnych w danym 
zespole klasowym. 



Zadania nauczyciela niebędącego opiekunem projektu,                                          
a współpracującego z opiekunem w projekcie. 

 

a) konsultacje dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; 

c) prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; 

e) ustalenie oceny przedmiotowej z projektu; 

f) udział  w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. 

 



Zadania wychowawcy. 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)                             

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; 
b) prowadzenie działao organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, w szczególności: 
    - wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 
    - monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt                       

z opiekunem zespołu, 
   - przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 
c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceny  zachowania; 
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z 

realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego              (uczniowie 
poświadczają wybór tematu prezentacji i podpisanie kontraktu z 
opiekunem, wychowawca przechowuje kopie kontraktów oraz inne 
dokumenty do kooca III klasy); 

e) zapewnienie możliwości zrealizowania projektu uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i posiadających opinię lub orzeczenie o 
niezdolności pracy w grupie lub innych dysfunkcjach uniemożliwiających 
udział w projekcie; 

  
 



f) w klasach integracyjnych we wszystkich działaniach wspiera 
wychowawcę nauczyciel wspomagający. 

  

Zadania uczniów realizujących projekt. 
a)  utworzenie zespołu projektowego; 

b) wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką 
przedstawioną przez opiekuna projektu; 

c) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy    
w realizacji projektu, podziału zadao w zespole; 

d)  podpisanie kontraktu z nauczycielem-opiekunem; 

e) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych 
wyznaczonych zadao ( napisanie sprawozdania z przebiegu projektu, 
złożenie dokumentacji u opiekuna); 

f) publiczna prezentacja projektu po jego zakooczeniu w terminie 
uzgodnionym z opiekunem projektu. 

 



11. Etapy projektu edukacyjnego. 

  

Wybór tematu: 

a)  za tematy projektów odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotowi i zespoły 
przedmiotowe; 

b) dopuszcza się sformułowanie tematu prezentacji przez uczniów, za zgodą 
nauczyciela prowadzącego projekt ; 

c)  możliwa jest zmiana tematu lub zespołu uczniowskiego, po pisemnym 
uzasadnieniu i za zgodą opiekuna/opiekunów projektu oraz po akceptacji 
dyrektora szkoły;  

d)  przydział tematów uzależniony jest od kolejności zgłoszeo przez zespoły; 

e) możliwa jest realizacja tego samego tematu projektu przez różne zespoły, 
ale tylko za zgodą opiekuna projektu. 

 



Realizacja projektu. 
Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z  ustalanym w każdym roku 

szkolnym harmonogramem prac i spotkao . 

Realizacja projektu obejmuje: 

a)  wspólne ustalenia opiekuna projektu z zespołem uczniowskim (spisanie 
kontraktu wg   załącznika) dotyczące: 

- czasu realizacji projektu, 

- formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

- podziału zadao w zespole i zasady współpracy, 

- kryteriów oceny projektu, 

- sposobów prezentacji i podsumowania projektu.  

b)  opracowanie i omówienie z opiekunem szczegółowego planu projektu; 

c)  wykonanie zaplanowanych działao. 

 



Zakooczenie projektu i prezentacja 

a)  napisanie sprawozdania z realizacji projektu według schematu  

b)  publiczna prezentacja, której czas (maksymalnie do 30 minut) i miejsce 
ustala opiekun projektu po akceptacji dyrektora szkoły, a formę wybiera 
wykonawca projektu i uzgadnia  z nauczycielem prowadzącym . 

 



Ocena projektu 
a) ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu 

wykonania zadao, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu 
dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia 
samoocenę uczniów; 

b) każdy uczestnik projektu edukacyjnego oceniany jest indywidualnie 
(niezależnie od zespołu); 

c)  ocena udziału ucznia w projekcie kooczy się ogólnym stwierdzeniem na 
świadectwie ukooczenia gimnazjum: uczestniczył/nie uczestniczył              
w realizacji projektu; 

d)   ocenę uogólniającą ustala wychowawca w porozumieniu z opiekunem 
projektu; 

e)   udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, 
zgodnie z ustaleniami w statucie szkoły; 

f) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem 
projektu, zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły; 

g) udział ucznia w realizacji projektu podlega ocenie z jednego lub kilku 
przedmiotów w zależności od projektu; 

 



h) za realizację projektu edukacyjnego ustala się maksymalną, możliwą do 
otrzymania  ilośd punktów na 50, 

 i) projekt edukacyjny podzielony jest na trzy etapy, za każdy etap uczeo 
otrzymuje ocenę wyrażoną w punktach  i przeliczoną na %: 

za I etap   - po realizacji 1/3 projektu - maksymalnie 10 punktów ( 20% oceny 
punktowej) 

za II etap – po realizacji 2/3 projektu- maksymalnie  10 punktów  (20% oceny 
punktowej) 

za III etap- po zakooczeniu projektu -  maksymalnie 30 punktów  (60% oceny 
punktowej) 

      w tym 10 punktów (20%) za sprawozdanie ( poprawnośd merytoryczna, 
estetyka) 

                  10 punktów (20%) za częśd praktyczną (plansze, schematy, wykresy) 

                  10 punktów (20%)  za prezentację (atrakcyjnośd prezentacji); 

Projekty trwające do 4 tygodni podlegają jednej, koocowej ocenie. 



j)  po zakooczeniu realizacji projektu opiekun projektu przelicza ocenę 
wyrażoną w  %  na ocenę cząstkową ze swojego przedmiotu według 
następującej skali: 

   100%- 97%  ocena celująca 

     86%- 96%  ocena bardzo dobra 

     85%- 71%  ocena dobra 

     70%- 51%  ocena dostateczna 

     poniżej 50%  ocena dopuszczająca, 

k) ocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (z opinią 
psychologiczno-pedagogiczną) dostosowana jest do ich możliwości, 

l)   ocena uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
dokonywana jest wspólnie z pedagogiem wspomagającym danego ucznia. 

  

 



12. W uzasadnionych, losowych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia   
z  realizacji projektu: 

a)  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję do przeanalizowania sytuacji   ucznia   
w składzie:  przewodniczący - wychowawca ucznia,  członkowie - 
pedagog lub psycholog szkoły, rzecznik praw  ucznia i ewentualnie opiekun 
projektu 

b)  komisja analizuje sytuację ucznia i przedstawia swoją decyzję do 
zatwierdzenia dyrektorowi szkoły,  którego decyzja jest ostateczna.  

 
Uczeo zwolniony z realizacji projektu otrzymuje na świadectwie ukooczenia 

gimnazjum wpis „zwolniony” lub „zwolniona”. 
 
13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi temat projektu 

wpisywany jest  na świadectwie ukooczenia gimnazjum. W przypadku 
ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeo lub 
jego rodzice wskazują temat tego projektu, który według nich powinien 
znaleźd się na świadectwie szkoły. 

 
14. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu przechowywana 

jest do kooca nauki ucznia w gimnazjum. 
  

 
 



          Harmonogram prac i spotkao w roku szkolnym 2013/2014. 

 
       TERMIN                       ETAPY PROJEKTU 

Do 27.09. 2013 r. 

  

  

  

Do 11.10.2013 r. 

Do 31.10.2013 r. 

  

Do 15.11.2013 r. 

  

  

Do 22.11.2013 r. 

  

  

  

  

  

Do 16 maja 2014 r. 

  

Wg ustaleo                  

z opiekunami 

Przedstawienie do wiadomości uczniów i rodziców tematów i procedur 

projektów edukacyjnych. 

Opublikowanie listy tematów na stronie internetowej gimnazjum. 

 

Utworzenie zespołów uczniowskich. 

Wybór tematów przez zespoły. Odpowiedzialni wychowawcy  i nauczyciele 

przedmiotów. 

Ewentualna zmiana tematu lub zespołu uczniowskiego, tylko za zgodą 

opiekuna/opiekunów  projektu edukacyjnego i po pisemnym uzasadnieniu. 

Spisanie kontraktu. 

Przekazanie kserokopii kontraktów  wychowawcom klas. Wychowawca 

kontroluje, czy wszyscy uczniowie, (dotyczy szczególnie klas II i III), zostali 

objęci projektem. Informację zwrotną, na piśmie, przekazuje szkolnemu 

koordynatorowi. 

Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi projekt  wg ustalonego 

harmonogramu. 

Ostateczny termin złożenia sprawozdania z projektu oraz całej dokumentacji. 

Prezentacje projektów. 



Klasy III najpóźniej do kooca maja 2012 roku. 

W uzasadnionych przypadkach czas trwania projektu (np. termin rozpoczęcia) 
może by inny.  Uzasadnia opiekun projektu. 



KARTA SAMOOCENY UCZNIA 

REALIZUJĄCEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W MIĘDZYRZECZU 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………  klasa……………………… 

Opiekun………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Temat projektu………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         TAK      CZĘŚCIOWO       NIE 

W pracach nad projektem uczestniczyłem wytrwale i systematycznie. 

Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów pracy zespołu. 

Słuchałem propozycji innych i nigdy ich nie krytykowałem. 

Nie miałem większych trudności w wykonywaniu przyjętych na siebie zadao. 

W przypadku pojawiających się problemów starałem się znaleźd jakieś rozwiązanie. 

Jeżeli miałem problemy, prosiłem o pomoc kolegów w grupie. 

Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem im najlepiej jak umiałem. 

Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu. 

Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania. 

Swoją pracę wykonywałem terminowo. 

Jestem zadowolony/a z mojej pracy w zespole. 

Moja praca zasługuje na ocenę: 

Dzięki pracy nad projektem w ostatnim tygodniu (miesiącu) nauczyłem się: 

      Data                                                                                                                                                                  Podpis uczestnika projektu 



KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU 
Temat projektu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data zawarcia kontraktu …………………………………………………………….. 

Kontrakt zawarto pomiędzy nauczycielem………………………………………………………………….  i  uczniami: 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………. 

Na mocy niniejszego kontraktu: 

1. Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania w formie : 

2. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia pełnej dokumentacji dotyczącej wykonania projektu w terminie : 

3. Uczniowie zobowiązują się do zaprezentowania projektu w dniu: 

4. Nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami i ustala następujące terminy konsultacji: 

 

                       I konsultacja …………………………………………………………… 

                      II konsultacja…………………………………………………………… 

                     III konsultacja………………………………………………………….. 

 

5. W przypadku niezrealizowania projektu, uczniom zostanie obniżona ocena zachowania. 

 

Podpisy akceptujące treśd kontraktu: 

( podpisy uczniów)                                                                                                                          (podpis nauczyciela) 



KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 W GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W MIEDZYRZECZU 

 

KARTA PROJEKTU 

Podstawowe informacje dotyczące projektu 

 

Temat projektu  
 

Czas realizacji  
projektu 

Rok szkolny 

Zespół  
uczniowski  

(imię i nazwisko, klasa)                                                                 ( podpisy uczniów) 
1.Lider …………………………………………........................................................................                                 
2.………………………………………………….....................................................................                                    
3.…………………………………………………......................................................................                                   
4.……………………………………………………...................................................................                                   
5.………………………………………………….......................................................................                                    
6.………………………………………………….......................................................................                                   

Nauczyciel  
Opiekun 
 

( imię i nazwisko)                                                                        ( podpis nauczyciela) 

Nauczyciel 
konsultant 

( imię i nazwisko)                                                                         ( podpis nauczyciela) 
 
 



KARTA OCENY I PREZENTACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

RELIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM …………………………… 
 

Temat projektu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin prezentacji………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska uczniów……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tabelkę wypełniamy następująco: 

- w wybranej kolumnie wpisujemy punkty 

- w ocenie prezentacji projektu bierzemy pod uwagę elementy, które odpowiadają wybranej formie prezentacji.  

 
E TAPY REALIZACJI PROJEKTU DOSKONALE ŚREDNIO SŁABO BRAK DZIAŁAO 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 

1. Zaplanowanie pracy nad projektem- gotowośd ucznia do przyjęcia na siebie zadao. 

2. Realizacja zaplanowanych działao: 
a) zaangażowanie członków zespołu  

b) poszukiwanie informacji z różnych źródeł 

c)  poziom  prezentowanych informacji 

d) twórcze rozwiązywanie problemów  

e) pozyskiwanie  sojuszników do realizacji projektu 

3. Terminowośd wykonanych zadao                                                     Doskonale 5 pkt. 

4. Ocena zespołowej pracy uczniów 

5. Prezentacja projektu: 
a) zgodnośd z tematem  

b) poprawnośd językowa 

c) posługiwanie się słownictwem właściwym do tematu 

d) operowanie głosem 

e) materiały pomocnicze 

f) oryginalnośd prezentacji 

g) poziom prezentowanych informacji 

h) inne 

OCENA OGÓLNA 



Projekt edukacyjny ( przedmiotowy) można  ocenid oceną cząstkową zgodnie  
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Ilośd zdobytych przez uczniów 
punktów wyrażając w procentach: 

 

 

   100%- 97%  ocena celująca 

     86%- 96%  ocena bardzo dobra 

     85%- 71%  ocena dobra 

     70%- 51%  ocena dostateczna 

     poniżej 50%  ocena dopuszczająca 

 

 

 

 
Międzyrzecz, dn. …………………………………………………….          …………………….................. 
                                                                                                                                                       czytelny podpis nauczyciela –opiekuna projektu 

 

 



1. OKREŚLENIE CELÓW PROJEKTU I ZAPLANOWANIE ETAPÓW REALIZACJI 

a. Cele projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Harmonogram działao 

 

Cele  projektu ( czego zespół 
ma się dowiedzied, co ma 
osiągnąd ) 

1. 

2. 

3. 

Główne  zadania Uczniowie  odpowiedzialni Terminy realizacji Informacja o wykonaniu 
(uzupełniona po zakooczeniu 

zadania) 



c. Konsultacje z nauczycielem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Publiczna prezentacja efektów projektu (tabela uzupełniana po prezentacji) 

 

Terminy Temat ( czego dotyczyła konsultacja) Podpisy uczniów obecnych 
na konsultacjach 

Podpis nauczyciela 

Termin prezentacji 

Miejsce prezentacji 

Forma prezentacji 

Udział członków zespołu 

Odbiorcy 



SPROWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
Temat projektu………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cele projektu i oczekiwane efekty………………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji……………………………………………………………………………………………………………………… 

Skład zespołu zadaniowego: 

1. …………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………....... 

Opiekun……………………………………………………………………………………………………. 

Wykaz źródeł wykorzystanych podczas realizacji zadania: 

.............................................................................................................................................................................. 

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

Opis przebiegu realizacji projektu edukacyjnego: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Refleksja po zrealizowaniu projektu  ( co było kłopotem, co sprawiło satysfakcję, jakie są konkretne efekty czego  

czego się nauczyliśmy,  jakie nabyliśmy umiejętności). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                                                                 
1………………………………………………………………………........................................................................................................................... 

          2………………………………………………………………………........................................................................................................................... 

          3………………………………………………………………………........................................................................................................................... 

         4…………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

         5………………………………………………………………………............................................................................................................................. 

 

Międzyrzecz, dn. ……………………………………………….                                                      podpisy uczestników 

 


