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Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego        

przez uczniów Gimnazjum nr 5 im. K. Nowaka                                               

– Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu                 

w roku szkolnym 2013 /2014 

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                   

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych      

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)            

W uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych) Dyrektor szkoły 

może zadecydować o zwolnieniu ucznia z obowiązku realizowania projektu edukacyjnego.  

 

2. Udział ucznia w projekcie zgodnie z zapisami statutu ma wpływ na ocenę zachowania w roku, w którym 

realizowany jest projekt. Temat realizowanego projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

 

3. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania 

oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną określa opiekun projektu.  

 

4. Gimnazjum w ramach posiadanych środków stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych.  

Nad organizacją projektów czuwa zespół ds. organizacji projektów edukacyjnych, powołany przez Dyrektora.  

 

5.  Zadania koordynatora projektów edukacyjnych, którym jest nauczyciel powołany przez Dyrektora gimnazjum: 

 zebranie od zespołów bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie listy 

tematów i przedstawienie jej do zatwierdzenia Dyrektorowi oraz upowszechnienie i przekazanie listy 

wychowawcom klas; 

 koordynowanie podziału uczniów na zespoły projektowe; 

  monitorowane  stanu realizacji projektów; 

 zgłaszanie Dyrektorowi problemów pojawiających się w toku realizacji zadań; 

 gromadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów; 

 podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku 

szkolnego. 

 

6. Zadania opiekuna projektu: 

 wskazanie tematyki projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej; 

  omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu; 

 ustalenie i przedstawienie uczniom kryteriów uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego 

tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum;  

  dokumentowanie realizacji projektu w karcie projektu;  

 opracowanie w miarę potrzeb innych dokumentów (np. kontraktu dla uczniów, arkusza oceny projektu, 

kryteriów oceny projektu, instrukcji realizacji projektu);  

 prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

  monitorowanie jego realizacji, ocena realizacji poszczególnych etapów projektu zgodnie z zasadami 

oceniania kształtującego; 

  ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację; 

 przedstawienie wychowawcy klasy informacji na temat zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację 

projektu oraz propozycji oceny zachowania wystawionej na tej podstawie; 
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 przygotowanie pisemnej informacji dotyczącej udziału każdego ucznia w realizowanym projekcie, zawierającej 

temat projektu i opisową ocenę zaangażowania ucznia (do załączenia w arkuszu ocen). 

 

7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

 poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i zasadach realizacji projektu 

edukacyjnego; 

  prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, 

dotyczących w szczególności wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy; 

 uwzględnienie informacji opiekuna projektu dotyczącej zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację 

projektów przy wystawaniu rocznej oceny zachowania; 

 dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej ,      

w tym wpisanie informacji o tematyce realizowanego projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz 

zamieszczenie pisemnej informacji o realizacji projektu przygotowanej przez opiekuna projektu w arkuszu 

ocen . 

 

8. Forma dokumentacji realizowanych projektów edukacyjnych: 

 lista projektów na dany rok szkolny wraz z danymi opiekunów projektu, 

 lista grup projektowych, 

 karta projektu, 

 pisemna informacja na temat realizacji projektu przez poszczególnych uczniów do załączenia w arkuszu ocen; 

 dodatkowe formy dokumentacji – wytwory prac uczniów (portfolio, publikacje w formie elektronicznej lub 

papierowej, zgromadzone przedmioty, zdjęcia, filmy, nagrania itp.) 

Szczegółowe zasady obowiązujące w roku szkolnym 2013 / 2014: 

 Projekt edukacyjny realizują uczniowie klas II oraz uczniowie klas III, którzy w ubiegłym roku nie uzyskali 

zaliczenia.  

 

 Uczniowie realizują projekt w zespołach 3 – 5 osobowych. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu może 

zadecydować o zwiększeniu liczebności zespołu. 

 

 Uczniowie realizują projekt w zespołach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Dobór zespołów odbywa się         

na zasadzie dobrowolności pod kierunkiem koordynatora. Ostateczną decyzję dotyczącą przydziału uczniów             

do zespołów projektowych – w przypadku uczniów, którzy nie dokonali samodzielnego wyboru - podejmują 

wychowawcy klas w porozumieniu z opiekunem projektu.  

 

 Projekty mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. Opiekę nad realizacją projektu może pełnić 

jeden nauczyciel bądź kilku nauczycieli – w tym przypadku należy wybrać nauczyciela, który pełni rolę opiekuna 

projektu. 

 

 Tematyka projektów jest zgodna z podstawą programową lub wykracza poza nią. Dopuszcza się realizację 

projektów w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym finansowanych np. ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Urzędu Miasta.  

 

 Czas trwania projektu określa opiekun.   

 

 Realizację projektu zakończy publiczna prezentacja, której forma uzależniona jest od jego charakteru i tematyki. 

Obowiązkowym elementem prezentacji jest wygłoszenie przez ucznia sprawozdania z działań projektowych. Ramy 

oraz termin prezentacji zostaną określone przez opiekunów projektu w porozumieniu z Dyrektorem gimnazjum.  
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 Przy wyborze tematyki projektu przez uczniów obowiązuje zasada dobrowolności  - w ramach przedstawionych 

propozycji. Za zgodą opiekuna jeden projekt może być realizowany równolegle przez kilka zespołów.                     

 

 W uzasadnionych wypadkach temat realizowanego projektu może być za zgodą opiekuna zmieniony                     

lub zmodyfikowany w trakcie realizacji projektu. Wszystkie zmiany w zakresie tematyki projektu wymagają zgody 

Dyrektora gimnazjum.  

 

 Ocena z zachowania ustalana jest indywidualnie dla każdego ucznia przez opiekuna projektu z uwzględnieniem 

samooceny ucznia oraz oceny koleżeńskiej pozostałych członków zespołu. Ocena dotyczy w głównej mierze 

zaangażowania ucznia w realizację projektu, terminowości i rzetelności wykonywania przydzielonych zadań, 

umiejętności współpracy w zespole.  

 

 Ocena z przedmiotu lub z kilku przedmiotów w przypadku projektów międzyprzedmiotowych ustalana jest         

przez opiekuna projektu i nauczycieli współpracujących przy realizacji projektu zgodnie z przedstawionymi 

zasadami.  

 

 W przypadku ucznia, który pomimo przydzielenia do zespołu projektowego nie wywiązał się z wyznaczonych 

zadań, w załączniku do arkusza ocen zostaje odnotowany brak zaliczenia udziału ucznia w pracy nad projektem 

jako wystarczającego do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uczeń zostaje przydzielony 

do zespołu projektowego w kolejnym roku szkolnym. Jednocześnie brak zaangażowania ucznia w realizację 

projektu oznacza ocenę naganną z zachowania rekomendowaną na tej podstawie przez opiekuna projektu.  

Harmonogram działań w roku szkolnym 2013 / 2014: 

 11 września 2013 r. (podczas zebrań z rodzicami) wychowawcy klas II przekażą pisemną informację dla uczniów                     

i rodziców na temat warunków i zasad realizacji projektu edukacyjnego.  

 Propozycje tematów projektów należy zgłaszać do 13 września 2013 r.; do 18 września 2013 r. uczniowie mają 

możliwość zgłaszania własnych propozycji po wstępnej akceptacji nauczyciela, który miałby pełnić rolę opiekuna 

projektu. 

 Do 20 września 2013 r. koordynator przedstawi Dyrektorowi do zatwierdzenia listę tematów projektów. Lista ta 

zostanie niezwłocznie po zatwierdzeniu upowszechniona i przekazana wychowawcom klas.  

 Do 4 października 2013 r. uczniowie będą zgłaszać u koordynatora wybór tematu projektu.  

 Do 11 października 2013 r. koordynator w porozumieniu z wychowawcami klas II i opiekunami projektów ustali 

ostateczną listę grup projektowych.  

 Informacje o temacie realizowanego przez ucznia projektu wychowawcy klas przekażą rodzicom w formie pisemnej 

(wymagany podpis rodziców).  

 Publiczna prezentacja projektów odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

 Formuła dnia projektowego zostanie ustalona przez Dyrektora po konsultacji z opiekunami projektów.  

 Do 11 czerwca 2014 r. opiekunowie projektu przekażą wychowawcom klas załącznik do arkusza ocen: ocenę 

udziału ucznia w obowiązkowym projekcie edukacyjnym.  

 Na radzie podsumowującej koordynator przedstawi sprawozdanie z realizacji projektów i wnioski do pracy                     

w następnym roku szkolnym.   

Opracowanie: Renata Czaja-Zajder 

 


