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Warunk i  r ea l i z ac j i  p ro j ek tu  

edukac y j nego  
w  G i m n a z j u m  n r  1  i m .  A r m i i  K r a j o w e j   

w  T y c h a c h  

 
 
 

1. Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach obowiązkowo biorą 
udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, 
mającym na celu rozwiązanie problemu, z zastosowaniem różnorodnych 
metod pod nadzorem opiekunów projektu. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką zespołu 
nauczycieli opiekunów dla danego 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) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela 

prowadzącego projekt, w tym wypełnianie przez nauczyciela karty 
monitorowania 

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor 

gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
6. Kryteria oceniania z zachowania ucznia gimnazjum zawarte  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uwzględniają udział ucznia  
w realizacji projektu edukacyjnego.  

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia  
z realizacji projektu edukacyjnego.  

10. W przypadku, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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Zadan ia  sz ko ł y  z w i ąz ane   
z  r ea l i z ac j ą   

p ro j ek tu  edukac y j nego :  
 
 

1. Dyrektor i Rada Pedagogiczna podejmują wiążące decyzje na temat 
organizacji prac nad projektami edukacyjnymi w roku szkolnym 2010/2011  
w terminie do 30 listopada, a w następnych latach szkolnych do 1 września, 
czyli rozpoczęcia danego roku szkolnego. 

2. Projekt edukacyjny jest realizowany obligatoryjnie w klasie drugiej gimnazjum, 
a w uzasadnionych przypadkach w klasach pierwszych, w okresie od  
15 października do 30 kwietnia, z zastrzeżeniem p. 3 i 4. 

3. Realizacja projektu przez klasy drugie w roku szkolnym 2010/11 może odbyć 
się w następnym roku szkolnym. 

4. Dopuszcza się inny czas realizacji projektu, jeżeli jest to uzasadnione 
tematem projektu. 

5. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe. 
6. Czas realizacji poszczególnych projektów jest uzależniony od jego 

problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. 
W szczególnych przypadkach dyrekcja (opiekun projektu) może przedłużyć 
jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku 
szkolnym 

7. Opiekę nad zespołami uczniowskimi sprawują: 
Zespół nauczycieli – opiekunów projektu w składzie:  

a) nauczyciel koordynator projektu (autor) 
b) nauczyciele przedmiotowi i inni pracownicy szkoły sprawujący nadzór 

nad realizacją części projektu 
c) nauczyciele wspomagający – przejmujący zadania nauczycieli 

przedmiotowych w szczególnych przypadkach (choroba, wyjazd, 
oddelegowanie itp.) na wniosek koordynatora projektu w zakresie 
określonym w tym wniosku) 

d) wychowawca klasy powinien monitorować organizację realizacji 
projektów uczniów swojej klasy (współpracować z opiekunem projektu 
realizowanego przez uczniów powierzonej klasy) 

8. Czas i miejsce oraz sposób prezentacji ustala Rada Pedagogiczna  
w porozumieniu z Dyrekcją szkoły na pierwszym spotkaniu RP w danym roku 
szkolnym. Prezentacja rezultatów projektów przez będzie organizowana  
w maju każdego roku szkolnego na terenie szkoły, a w szczególnych 
przypadkach w innym terminie). 

9. Zespoły projektowe muszą liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 
10. Sposoby spełniania warunku obligatoryjności udziału uczniów w projekcie –

informacja o obowiązku przygotowania projektu na zebraniu rodziców  
w danym roku szkolnym, podpis rodziców pod deklaracje ucznia przystąpienia 
do określonego projektu – deklaracja i oświadczenie ucznia i jego 
rodziców/opiekunów prawnych. 
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11. Ocenianie uczniów – odbywa się na podstawie kryteriów określonych w karcie 
projektu. Nauczyciele opiekunowie projektu na bieżąco oceniają 
zaangażowania każdego z uczniów przy realizacji poszczególnych etapów 
projektu.  

a) O uzyskanej ocenie na bieżąco informuje się uczniów  
i wprowadza się ją do karty projektu edukacyjnego. 

12. Czas poświęcony przez opiekuna projektu może być dokumentowany jako 
godziny z Art.42 

13. Dokumentowanie wykonanego projektu: 
a) lista projektów na dany rok szkolny zgłaszanych przez nauczycieli  

w terminie do 30 maja w roku szkolnym poprzedzającym wykonanie 
projektu 

Każdy pełnoetatowy nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia projektu 
samodzielnie lub projektu grupowego wraz z innymi nauczycielami. 
Nauczyciele niepełnoetatowi mają prawo zgłaszania własnych projektów. 
Nauczyciele niepełnoetatowi, którzy nie zgłosili własnych projektów, są 
przydzielani do określonych projektów na wniosek nauczyciela koordynatora 
projektu. 
Wybrana przez Radę Pedagogiczną grupa nauczycieli z udziałem 
przedstawicieli Samorządu Szkolnego dokonuje analizy zgłoszonych 
projektów i terminie do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym 
wykonanie projektu przedstawiają listę planowanych do realizacji projektów do 
zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. 
Szkolna lista projektów jest podana do wiadomości uczniów w pierwszym 
tygodniu września roku szkolnego, w którym ma być realizowany projekt 
edukacyjny. 

b) zasady wyboru projektów przez uczniów 
Uczniowie i ich rodzice deklarują pisemnie wybór 2 lub 3 projektów, w których 
chcą uczestniczyć a wybrana przez Radę Pedagogiczna grupa nauczycieli  
z udziałem przedstawicieli Samorządu Szkolnego dokonuje rekrutacji uczniów 
do poszczególnych projektów w terminie do 10 września. 

c) listy grup projektowych i nauczycieli koordynatorów danego projektu, 
podane do wiadomości w terminie do 30 września 

d) karta projektu edukacyjnego (załącznik nr 1) 
e) kontrakt projektu edukacyjnego (załącznik nr 2) 

 
 
 
 


