
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych 
w Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego  

z Oddziałami Integracyjnymi  
w Rybniku 

 
 

§ 1 
 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego. 
  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na 
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

  
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 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. 

 
 

§ 2 
 

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych 
wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do 
zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. 

 
2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. 
 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 uczeń lub jego rodzice wskazują temat 
projektu , który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły, w terminie nie 
później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu 
gimnazjalnego. 
 

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

 
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, na świadectwie ukończenia gimnazjum  

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”. 
 



§ 3 
 

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może 
być przedłużony przez opiekuna zespołu. 
 
 

§ 4 
 

1. Wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji 
projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem w terminie do 15 września. 

 
2. Informację o realizacji projektów edukacyjnych przekazuje się rodzicom na 

pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niż w terminie do 30 października. 
 
 

§ 5 
 

1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają 
dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która 
będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również 
propozycje złożone przez uczniów. 

 
2. Nauczyciel nie może realizować tego samego projektu edukacyjnego częściej niż raz 

na 3 lata. 
 

3. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie 
internetowej gimnazjum i w gablocie informacyjnej. 

 
 

§ 6 
 

1. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając 
wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie 
od 3 do 5. Odpowiedzialny za skład poszczególnych grup jest wychowawca danej 
klasy. 

 
2. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka 

zespołów uczniowskich. 
 

3. W przypadku gdy uczeń: 

a) nie zdecyduje o wyborze tematu, 

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) 
wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania  
i zdolności ucznia. 

 

 

 



§ 7 
 

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu  
zapoznaje uczniów z kryteriami oceny projektu oraz wraz z zespołem uczniowskim 
wspólnie ustalają: 

a) czas realizacji projektu, 

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

d) sposób prezentacji. 

 

2. Spotkanie rozpoczynające realizację projektu opiekunowie przeprowadzają w 
terminie do 15 listopada. 

 
 

§ 8 
 

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace 
zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek. 

 
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy  

z opiekunem, do pomocy uczniom. 
 
 

§ 9 
 

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od 
tematyki realizowanego projektu. 

 
2. Uczeń, który nie posiada co najmniej 50% frekwencji na konsultacjach  

z opiekunem, nie ma prawa do publicznej prezentacji projektu.  
 

3. Prezentacje projektów odbywają się „Dniu projektów” , a jeśli nie ma możliwości 
zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych 
projektów. 

 
4. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje 

zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie. 
 

5. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni 
goście mogą uczestniczyć: 

a) uczniowie danej klasy; 

b) rodzice uczniów; 

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp.,  
z którymi wi ązała się tematyka projektu; 



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

 

§ 10 
 

1. Projekt podlega ocenie, która jest wpisywana na czerwono do dziennika 
lekcyjnego z przedmiotu, którego treści obejmuje realizowany projekt.  

 
2. Ocenie podlega każdy członek zespołu uczniowskiego, co oznacza, że każdy uczeń 

może otrzymać inną ocenę. 
 

3. Ocenę ustala opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) 
lub w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.  

 
4. Uczniowie są oceniani wg kryteriów oceny projektu, które są załącznikiem do 

niniejszego regulaminu i uwzględniają:  

a) zawartość merytoryczną projektu; 

b) formę projektu; 

c) aktywność i współpracę; 

d) prezentację projektu. 
 

5. Opiekun projektu jest zobowiązany do przedstawienia informacji wychowawcy klasy 
o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych 
uczniów. 

 
6. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w WSO. 
 
 

§ 11 
 

W przypadku ucznia, który na skutek własnych zaniedbań nie zrealizował projektu 
(nie przystąpił do realizacji projektu; odmówił jego realizacji; przerwał projekt, 
obarczając resztę zespołu koniecznością przejęcia jego zadań), na świadectwie ukończenia 
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o realizacji projektu 
edukacyjnego wpisuje się: „nie zaliczył”. 

 
 

§ 12 
 

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



Załącznik 
 

Szczegółowe kryteria oceny projektów edukacyjnych 
 

Kryteria oceny projektu Liczba punktów 
do zdobycia 

Zawartość 
merytoryczna 
projektu 

Treść i zakres projektu 0-2 
Realizacja założonych celów 0-2 

Forma projektu Dobór i wykorzystanie źródeł 
informacji (różnorodność, 
samodzielność i adekwatność) 

0-2 

Pracochłonność, estetyka 
wykonania 

0-2 

Aktywność  
i współpraca 

Współpraca w zespole 0-2 
Terminowość 0-2 
Aktywny udział w spotkaniach 0-2 
Wyjątkowe zaangażowanie  
w realizację 

0-1 

Prezentacja 
projektu 

Przygotowanie i sposób 
prezentacji 

0-5 

Maksymalna liczba punktów 20 
 
 

Punktacja 
celujący 20 
bardzo dobry 18-19 
dobry 14-17 
dostateczny 10-13 
dopuszczający 6-9 
niedostateczny 0-5 

 


