
WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
W GIMNAZJUM NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ 

W OTWOCKU 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Celem projektu jest rozwiązanie konkretnego problemu 
z wykorzystaniem różnorodnych metod. 

3. Temat projektu oraz informację o udziale ucznia w projekcie wpisuje 

się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
4. Informację o warunkach realizacji projektu przekazuje uczniom i ich 

rodzicom wychowawca klasy najpóźniej do końca I trymestru pierwszej 

klasy gimnazjum. 
5. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z udziału w projekcie 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które uniemożliwiają mu 

uczestnictwo w przedsięwzięciu. Na świadectwie wpisuje się wówczas  

„ zwolniony”. 
6. W projekcie ustala się następujące warunki jego realizacji. 

 
cecha projektu szczegółowe ustalenia 

 
 

praca zespołowa 

-zespoły w mniejszych projektach lub podzespoły 
w dużych projektach; 
-liczebność: 3-6 osób; 
-skład: zasada dobrowolnego wyboru 
(z ewentualnym wskazaniem opiekuna lub 
wychowawcy);  

 
czas realizacji 

 
-po I trymestrze  do końca II klasy; 
 

 
 

opiekun projektu 

-wybierany przez zespół (jeden nauczyciel może być 
opiekunem maksymalnie 3 projektów w roku 
szkolnym); 
-ewentualnie wskazanie dyrektora; 

 
 
 
 

inicjacja projektu 

-wyrażenie woli realizacji przez złożenie indywidualnej 
deklaracji; 
-jeden raz możliwa zmiana wybranego tematu 
i opiekuna przed rozpoczęciem działań właściwych; 
-rezygnacja zespołu lub członka zespołu (ta ostatnia 
wymaga zgody pozostałych członków zespołu, zawsze 
konieczne poinformowanie opiekuna);   

 
zakres tematyczny 

-treści z podstawy kształcenia ogólnego; 
-treści spoza podstawy programowej; 
 

 
rodzaj projektu 

-przedmiotowy lub interdyscyplinarny; 
-badawczy lub działania (akcji); 
 

 
 

wybór tematu 

-propozycja zespołu (znalezienie opiekuna); 
-wybór z listy* (temat i opiekun); 
* nauczyciel proponuje 2- 3 tematy w roku szkolnym 
najpóźniej do końca I trymestru; 

REALIZACJA 

 
nawiązanie współpracy 

 z opiekunem 

-ustalenie zasad współpracy (jak?)- kontrakt; 
-harmonogram spotkań zespołu i konsultacji 
indywidualnych, zakres konsultacji; 



 
określenie celów 

projektu 
 

-przekazanie informacji o prawach autorskich 
i konsekwencji plagiatu; 
-wspólne ustalenie (po co to robimy?)  

 
zaplanowanie 

poszczególnych etapów 

- harmonogram działań (kto? co? gdzie? kiedy? jak?); 

 
praca nad projektem 

 

-konsultacje z opiekunem; 
-realizacja zadań; 

 
 

publiczna prezentacja 
rezultatów 

-przynajmniej na forum klasy; 
-w obecności komisji (szkolny koordynator projektów, 
opiekun projektu, nauczyciel 
i wychowawca); 
-forma prezentacji- dowolna (wybrana na etapie 
planowania); 

 
 

 
 
 
 

ocena 

-na każdym etapie realizacji (wskazanie mocnych 
i słabych stron poszczególnych członków i zespołu); 

refleksja, rozmowa, dyskusja, motywacja, 
dyscyplinowanie; 
-samoocena; 
-ocena indywidualna- ustala opiekun wspólnie 
z uczniem przed publiczną prezentacją; 
- ocena pracy zespołu (efekt końcowy)- Karta Realizacji i 
Oceny Projektu); 
- projekt zrealizowany na maksymalną liczbę punków 
musi być zaprezentowany na szerokim forum; wtedy 
staje się projektem zrealizowanym 
z wyróżnieniem (skutkiem może być cząstkowa ocena 
celująca z zajęć edukacyjnych, których projekt dotyczy- 
o ile tak stanowił kontrakt);  

 
dokumentowanie działań 

- Karta Realizacji i Oceny Projektu (załączona 
do arkusza ocen); 
  

 

7. Uczeń (zespół), który wykorzystał w realizacji projektu cudzy dorobek 
niezgodnie z obowiązującym prawem, uzyskuje poprawną 

klasyfikacyjną ocenę zachowania i jest zobowiązany przystąpić 

do projektu powtórnie. 
8.  Uczeń, który nie przystąpił w gimnazjum do projektu na świadectwie 

ukończenia szkoły otrzymuje nieodpowiednią ocenę zachowania. 

9. Uczeń będący członkiem zespołu, który zrealizował projekt 

z wyróżnieniem, spełnia jeden z warunków ubiegania się o końcową 
ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.  

10. Monitorowanie uczestnictwa uczniów w projekcie jest zadaniem 

wychowawcy klasy. 
 
 
 

Naniesiono zmiany po  ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
- obowiązuje od 1 września 2013r. 


