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Procedury realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 85 
w Warszawie. 

§1. Zasady ogólne 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu 
gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia 
gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. Projekt jest realizowany w klasie trzeciej.  

3. Tematyka projektu jest związana z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie 
z podstawą programową lub z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu 
Wychowawczego i Programu Profilaktyki ( w przypadku uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze ) 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 
i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 
c) wykonanie zaplanowanych działań, 
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 

5. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych 
lub międzyklasowych liczących minimum 3-4 osoby. 

6. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: 

a) losowy, 
b) poprzez dobór samodzielny uczniów 
c) poprzez wybór nauczyciela 

7. Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli 
wymaga tego tematyka projektu. 

8. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki z zastrzeżeniem pkt 10,  
i powinien trwać od dwóch tygodni do trzech miesięcy. 

9. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu. 

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

11. W przypadku, o których mowa w punkcie 10, na świadectwie ukończenia gimnazjum 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony ” albo „ zwolniona ”. 

12. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do 
końca nauki ucznia w gimnazjum. 

§2. Zadania wychowawcy klasy 

1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu gimnazjalnego.  
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2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 
wszystkich uczniów klasy , w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 
b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt 

z opiekunem zespołu, 
c) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom. 

3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania. 

4. Prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją 
przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, 
inne ustalone przez szkołę). 

§3. Zadania opiekuna projektu 

1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji 
uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas 
realizacji projektu. 

2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę 
projektów oraz podziału na zespoły. 

3. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza 
projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu. 

4. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielenie wsparcia i konsultacji. 

5. Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka 
zespołu po zakończeniu projektu. 

§4. Zadania uczniów realizujących projekt 

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną 
przez opiekuna projektu. 

2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 
projektu, podziału zadań w zespole. 

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych 
i wyznaczonych zadań. 

4. Prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem 
projektu. 

§5. Realizacja projektów 

1. Projekty są  realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po 
rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział. 

2. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram 
działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, omawiają wzory 
dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji. 
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3. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych 
środków. 

4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 
projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innych 
nauczycieli. 

5. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych , a także podczas 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

§6. Zakończenie projektu i prezentacja 

1. Projekt kończy prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez 
opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. 

2. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną prezentacji. 

§7. Ocena projektu 

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, 
inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, 
prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów. 

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto 
przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu. 

3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: 
uczestniczył / nie uczestniczył w realizacji projektu. 

4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu. 

5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie 
z ustaleniami w statucie szkoły. 

6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, 
przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do 
ustalenia oceny z zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. 

7. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. 

§8. Dokumentacja projektu 

1. Dokumentem zwierającym informacje dotyczące realizacji projektu jest Karta 
Projektu. 

2. Karta projektu zawiera: 

a) temat projektu, 
b) imię i nazwisko opiekuna projektu, 
c) imię i nazwisko uczniów biorących udział w projekcie, 
d) cele projektu, 
e) opis realizacji projektu, 
f) ocenę projektu. 


