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§ 1.  

1. Uczniowie klas gimnazjalnych 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.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie                  

z zapisami statutu.  

2. Projekty realizowane są przez uczniów klasy drugiej. W szczególnych przypadkach ich 

realizacja może zostać dokończona lub przesunięta, nie później jednak niż do zakończenia 

pierwszego półrocza w klasie trzeciej.  

3. Uczeń klasy gimnazjalnej realizuje przynajmniej jeden projekt w cyklu nauczania.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

wskazują temat, z którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły                       

w terminie nie później niż do 31 maja roku szkolnego, w którym uczeń kończy szkołę.  

5. Projekty edukacyjne nie zakończone do dnia 31 maja danego roku szkolnego, nie będą 

uwzględniane podczas klasyfikacji rocznej przy wystawianiu oceny zachowania,                                        

a zakończenie i ocena projektu zostanie przeniesiona na kolejny rok szkolny.   

§ 2.  
1. Za realizację działań ujętych w procedurze odpowiedzialni są: opiekunowie projektu, 

wychowawcy klas, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu, szkolny koordynator  

oraz uczniowie realizujący projekt.  

2. Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą 

mieć charakter, m. in.: badawczy, zadaniowy, społeczny, a czas ich realizacji nie powinien 
być dłuższy niż 3 miesiące (w zależności od problematyki i złożoności projektu).  

   
CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO  

§ 3.   
1. Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej:  

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości;  

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości                                      

w praktyce;  

3) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania 

we współczesnym świecie.  

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych:  

1) uczenie postaw przedsiębiorczości rozumianej jako „zdolność do wcielania pomysłów  

w czyn”;  
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2) uczenie kreatywności, innowacyjności, zdolności do planowania przedsięwzięć                                   

i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów;  

3) doskonalenie współdziałania i pracy w zespole;  

4) wdrażanie do rozwiązywania konkretnych problemów i stwarzanie sytuacji odnoszenia 

sukcesów edukacyjnych;  

5) rozwinięcie umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, 

komunikacji, prezentacji i samooceny;  

6) kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej i grupowej za podjęte decyzje                          

i działania.  

  
PROCES ORGANIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH   

§ 4.  

1. Na początku roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach,                         

zasadach realizacji projektu i zapoznaje z niniejszą procedurą.  

2. Informacja o zasadach realizacji projektów przekazywana jest rodzicom/prawnym 
opiekunom na pierwszym spotkaniu z rodzicami, jednak nie później niż do końca września.  

§ 5.  
1. Tematyka projektów, wraz z określeniem celów, terminów planowanego zakończenia 

projektu oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana                                    

do koordynatora przez opiekuna projektu do 26 września 2017 roku.  

2. Tematyka, cele i okres realizacji, w tym planowany termin zakończenia realizacji projektów 

jest przedstawiany przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum do końca września 2017 

roku i po zatwierdzeniu przez dyrektora stanowi ofertę realizacji projektów edukacyjnych 

na dany rok szkolny.   

3. Dyrektor dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości 

organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum na dwa tygodnie przed planowanym 

terminem rozpoczęcia realizacji danego projektu.   

4. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych                           

w trakcie roku szkolnego, a także zmianę tematu, terminów zakończenia i sposobu 

prezentacji efektów projektu oraz opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, 

które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad 

projektami podejmuje dyrektor/wicedyrektor na wniosek koordynatora projektów                                
po konsultacji z opiekunem danego projektu.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 udostępnia się uczniom poprzez umieszczenie                           

na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie na korytarzu szkolnym.  
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ZADANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW  
 

§ 6. 

1. Dyrektor szkoły:  
1) w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu 

edukacyjnego, powołuje szkolnego koordynatora projektu edukacyjnego oraz zespół 

nauczycieli ds. projektu;  

2) odpowiada za prawidłową realizację projektów edukacyjnych oraz warunki                                   
ich realizacji.  

2. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 

gimnazjum, którego zadaniem jest:  

1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji 

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi                                 

i radzie pedagogicznej oraz - po zatwierdzeniu przez dyrektora - upowszechnienie 

oferty w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole;  

2) monitorowanie stanu realizacji projektów;  

3) zapraszanie wybitnych osobistości;  

4) stwarzanie warunków do upowszechniania informacji na temat realizowanych 
projektów;  

5) pomoc w organizacji publicznej prezentacji projektów;  
6) organizacja Festiwalu projektów edukacyjnych;  

7) podsumowanie realizacji projektów w oparciu o przedłożoną dokumentację przez 

opiekunów projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej raportu zbiorczego                             

na koniec roku szkolnego we współpracy z wicedyrektorem szkoły;  

8) gromadzenie dowodów w dokumentacji szkolnej, potwierdzających realizację 
poszczególnych etapów projektów edukacyjnych, w tym ocenę końcową rozwiązanego 

problemu przez grupę uczniów oraz trwałe efekty podjętych działań (raport zespołu 

projektowego).   

3. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:  

1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem możliwości, potrzeb                               

i zainteresowań uczniów, treści podstawy programowej oraz działań wychowawczo -
profilaktycznych szkoły;  

2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 

podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;  

3) uzupełnienie dokumentacji pomocniczej (kontrakt dla uczniów, deklaracja udziału, 

arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja 
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realizacji projektu), o ile taka potrzeba zachodzi i przedłożenie w terminie szkolnemu 

koordynatorowi;  

4) akceptacja  listy  zadań  przydzielonych poszczególnym  członkom zespołu 

projektowego;  

5) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt oraz udzielanie informacji 

zwrotnych;  

6) monitorowanie i wspieranie realizacji projektu edukacyjnego;  
7) ocenę projektu we współpracy z wychowawcami i udostępnianie wychowawcom 

prowadzonej dokumentacji;  

8) jakość i rzetelność dokumentacji projektowej;  

9) przekazanie koordynatorowi dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych 
etapów projektu edukacyjnego oraz dokumentację projektową uczniów;  

10) dostarczenie w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia projektu edukacyjnego 

wyprowadzonej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 13 do szkolnego 
koordynatora;  

11) sporządzenie zestawienia informacyjnego o udziale uczniów w projekcie; 

12) wystawienie zaświadczeń o realizacji projektu edukacyjnego.  

4. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są obowiązani do udzielenia wsparcia                    

w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu 

zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu 
kryteriów oceny projektu i w samej ocenie projektu.  

5. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:  

1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego na pierwszym spotkaniu z rodzicami;  

2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 
wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:  

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,  

b) systematycznego monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez 
kontakt z opiekunem zespołu,  

c) przekazywania bieżących informacji o wynikach monitorowania rodzicom.  

3) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;  

4) motywowanie uczniów do udziału w projekcie;  
5) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego                        

w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne 

dokumenty ustalone przez szkołę);  

6) wystawienie oceny zachowania uczniowi z uwzględnieniem oceny opiekuna projektu;  
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7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach występowanie do dyrektora szkoły                                

w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) o zwolnienie ucznia                                

z realizacji projektu edukacyjnego.  

8) załączenie zaświadczenia o realizacji projektu do arkusza ocen ucznia.   

6. Zadania ucznia w projekcie:  
1) wybór tematu projektu;  

2) współudział w tworzeniu celów praktycznych;  

3) wypełnianie karty projektu i karty zadania;  

4) pozyskiwanie sojuszników projektu i zasobów materialnych;  
5) dokonanie samooceny;  

6) systematyczne wykonywanie zadań oraz dokumentowanie ich w karcie projektu;  

7) regularny udział w konsultacjach z opiekunem projektu;  

8) aktywny udział w publicznej prezentacji projektu;  
9) podsumowanie zrealizowanego projektu (pisemne sprawozdanie wraz z załączonymi 

zdjęciami, potwierdzającymi przebieg poszczególnych etapów projektu).  

  
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO  

I. WYBÓR TEMATU PROJEKTU   

§ 7.   

1. Wychowawcy klas drugich na zajęciach z wychowawcą we wrześniu przeprowadzają                           

z uczniami zajęcia na temat zasad i warunków realizacji w szkole projektu edukacyjnego.  

2. Opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania organizacyjne z uczniami, udzielając 

wskazówek i odpowiadając na pytania.  

3. Wyboru określonego tematu projektu dokonują uczniowie do 31 października, składając 

deklarację udziału w projekcie poprzez wpis na zbiorczej liście członków zespołu 

projektowego, ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6 osób, przy 

czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.  

4. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt,                        

za zgodą opiekuna projektu, może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów 

uczniowskich w zależności od złożoności problemu.  

II. PODZIAŁ NA GRUPY   

§ 8.   
1. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych lub międzyoddziałowych, 

liczących od 3 do 6 osób.  

2. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez:  
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a) dobór samodzielny uczniów;  

b) wskazanie nauczyciela/wychowawcy, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, 
uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia w przypadku, gdy uczeń w terminie 

do dnia 31 października nie zadeklaruje udziału w żadnym z proponowanych 

projektów.  

3. Wskazanie nauczyciela ma miejsce w sytuacji, gdy uczeń:  
1) nie zdecyduje o wyborze tematu w terminie określonym w § 8 ust. 2 pkt. 2;  

2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;  

3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (czynniki losowe).  

III. REALIZACJA PROJEKTU   

§ 9.  

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem 

uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:  

1) czas realizacji projektu;  
2) formy pracy, zbierania informacji, dokumentowania pracy projektowej;  

3) podział zadań w zespole i zasady współpracy, komunikowania postępu w realizacji 

projektu/zadania projektowego;  

4) kryteria oceny projektu;  

5) sposób prezentacji i podsumowania projektu.  

2. Ustalone wspólnie zasady, o których mowa w ust. 1 opiekun projektu z zespołem 
uczniowskim zapisują w Karcie projektu i Karcie zadania.  

3. Dokumentację projektową prowadzą uczniowie pod kierunkiem opiekuna projektu.  

4. Tematyka projektów, wraz z określeniem celów, terminów planowanego zakończenia 

projektu oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana                                  

do koordynatora przez opiekuna projektu.  

5. Dyrektor w porozumieniu z opiekunami projektów dopuszcza zgłoszone projekty                             

do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje 

szkoła.  

6. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza                      

to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.  

IV. PUBLICZNA PREZENTACJA REALIZACJI PROJEKTU  

§ 10.   
1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona                              

od tematyki realizowanego projektu.  
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2. Projekt edukacyjny kończy się „produktami”, czyli materialnymi efektami, które można 

wykorzystać w trakcie końcowej prezentacji. Może to być, np.:  

1) album ilustrowany ze zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi;  

2) plakat lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna;  

3) broszura, ulotka, gazetka ścienna lub szkolna;  
4) prezentacja doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów;  

5) raport z przeprowadzonego badania;  

6) prezentacja multimedialna, strona internetowa;  

7) model zjawiska, makieta z opisem;  
8) relacja z publicznej debaty;  

9) przedstawienie teatralne, inscenizacja.  
3. Prezentacje odbywają się podczas organizowanego w maju Festiwalu projektów 

edukacyjnych lub w innym czasie, jeżeli wymaga tego specyfika projektu. Terminy 

publicznych prezentacji pokrywają się z Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.   

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście 

mogą uczestniczyć: uczniowie danej klasy, rodzice uczniów (prawni opiekunowie), osoby 

lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się 

tematyka projektu oraz inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną 
i potrzebną ze względu na charakter projektu.  

V. OCENA PROJEKTU  

§ 11.  

1. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w statucie.  

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

przed jej dokonaniem.  

3. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:  

1) poprawnie i w całości uzupełnioną kartę projektu i karty zadań;  

2) wytwory materialne dokonane przez uczniów w trakcie realizacji projektu;  

3) wkład w pracę zespołową oraz indywidualną ucznia;  
4) sposób prezentacji projektu;  

5) samoocenę ucznia;  

6) ocenę koleżeńską.  

4. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może mieć formę opisową, może być 

także wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego 

początku pracy nad projektem.  
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5. Jeśli 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 opisowej, o której mowa w ust. 4.  

6. Uczeń klasy drugiej, który nie zaliczy projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2016/2017 

ma obowiązek wywiązać się z jego realizacji do czasu ukończenia pierwszego półrocza                          
w klasie trzeciej.  

KONTROLA PROCEDURY   

§ 12.   
1. Za kontrolę wprowadzania procedury odpowiedzialny jest wicedyrektor szkoły.  

§ 13.  

1. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kontrakt, kartę projektu, karty zadań, 

karty samooceny, karty oceny projektu, sprawozdanie i inne dokumenty, które opiekun 

uzna za niezbędne do realizacji projektu, o których mowa w § 17.  

2. Dokumentację realizacji poszczególnych etapów projektu edukacyjnego przechowuje się 

do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.  

§ 14.  
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego                           

w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) lub wychowawcy ucznia w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

tego ucznia.  

2. Dyrektor podejmuje decyzję o dostosowaniu warunków realizacji projektu                                       

do indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu uczniowi realizowania projektu 

edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole 

(np. indywidualne nauczanie, inne okoliczności w tym sytuacje zdrowotne bądź losowe).   

§ 15.  
Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe, mogące pojawić się podczas realizacji 

projektów edukacyjnych.  

§ 16.  

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszej procedury, 
dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.  

§ 17.  
Narzędziami pomocniczymi do realizacji poszczególnych etapów projektu edukacyjnego są:  

1. Protokół spotkania organizacyjnego (zał. nr 1);  

2. Kontrakt (zał. nr 2);  
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3. Karta projektu edukacyjnego (zał. nr 3);  

4. Deklaracja udziału w projekcie edukacyjnym (zał. nr 4);  
5. Karta zadania/działania projektu edukacyjnego (zał. nr 5);  

6. Karta samooceny ucznia (zał. nr 6);  

7. Karta oceny ucznia, który realizował projekt edukacyjny (zał. nr 7);  

8. Arkusz zbiorczy podsumowania projektu (zał. nr 8);  
9. Zaświadczenie o realizacji projektu edukacyjnego (zał. nr 9).  

 

Niniejsza procedura została przyjęta do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 przez Radę 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dniu 12 września 
2017 r. - protokół nr 2/2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

Barbara Taraszkiewicz 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


