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Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego 

 

 Uczniowie gimnazjum mają obowiązek  realizacji  projektów 

edukacyjnych. Każdy uczeń  bierze udział przynajmniej w jednym 

projekcie.  

 Projekt edukacyjny jest zespołowym,  planowanym działaniem uczniów,  

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

 Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

 Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych 

wypadkach ich realizacja może zostać przesunięta nie później niż do 

zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. Realizacja  projektu 

może wynosić od 1 do 7 miesięcy w zależności od problematyki 

i złożoności. Projekty są  realizowane zgodnie z ustalonym 

harmonogramem w okresie od października  do maja danego roku 

szkolnego. 

 Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjum lub wykraczać poza nie.  

 Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela  i obejmuje następujące działania: 

 wybranie tematu projektu edukacyjnego 

 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów 

jego realizacji 

 wykonanie zaplanowanych działań 

 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego  



 W czasie realizacji projektu uczniowie pracują w znacznym stopniu 

samodzielnie i na własną odpowiedzialność.  

 Projekt może być realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu oraz w czasie 

zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

 Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły w godzinach jej pracy 

w celu realizacji projektu, wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych 

nauczycieli. 

 

 

 

Ocena projektu edukacyjnego 

 

 

 Ocena projektu obejmuje: 

 poziom wykonania zadań, 

 inicjatywy uczniów, 

 współdziałanie w zespole, 

 sposób dokumentowania projektu: sprawozdanie, wytwory 

materialne itp., 

 publiczną prezentację. 

 Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za wkład pracy w realizację 

projektu.  

 Ocena ma charakter opisowy i kończy się wpisem zawierającym ocenę ze 

skali ocen zachowania. 

 Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z 

przedmiotu. 

 

 

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z 

zasadami zapisanymi w statucie. 

 

 

 
 


