ZAŁĄCZNIK NR 5
PROJEKT EDUKACYJNY
Projekt Edukacyjny
§1
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział 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 opieka 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. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego określają kryteria oceniania
zachowania ucznia gimnazjum zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego na umotywowany wniosek wychowawcy lub
rodzica ucznia.
9. W przypadku, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
10. Jeżeli uczeń w trakcie gimnazjum wziął udział w kilku projektach, uczeń deklaruje

u wychowawcy który temat projektu ma zostać umieszczony na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
11. Uczniowie, którzy nie wzięli udziału w projekcie w klasie drugiej np. z powodu
przeniesienia z innej szkoły, mają obowiązek zrealizować projekt w pierwszym
semestrze klasy trzeciej w ramach jednego wybranego przez siebie przedmiotu .
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, opiekę nad realizacją projektu przejmuje
wychowawca klasy.
§2
1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor
gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2. Uczeń uczestniczy w projekcie edukacyjnym przynajmniej raz w trakcie nauki
w gimnazjum, obowiązkowo uczeń realizuje do końca lutego w klasie III.
3. Zalecany okresem do realizacji projektów jest czas nauki w klasie II gimnazjum.
4. Projekt edukacyjny realizowany jest w zespole liczącym od 4 do 6 uczniów.
5. Czas realizacji projektu powinien mieścić się w przedziale od 3 tygodni do 3
miesięcy.
6. W gimnazjum realizuje się następujące rodzaje projektu edukacyjnego:
a) społeczno – wychowawcze,
b) przedmiotowe,
c) międzyprzedmiotowe.
7. Projekt edukacyjny powinien uwzględniać treści zawarte w podstawieprogramowej
kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym i / lub wykraczające poza nią.
8. Nauczyciele proponują ogólne tematy projektów edukacyjnych na początku roku
szkolnego, które umieszcza się na tablicy ogłoszeń w szkole, stronie internetowej
szkoły.
9. Opiekę nad zespołami uczniowskimi podczas realizacji projektu edukacyjnego
obejmują w zależności od rodzaju projektu:
1) społeczno-wychowawczy – wychowawcy klas,
2) przedmiotowy lub między przedmiotowy – nauczyciele wybranych
przedmiotów.
10. Uczniowie mają obowiązek udziału w wyznaczonych konsultacjach u opiekunów
lub innych wskazanych nauczycieli i systematyczne przedstawianie postępów w
realizacji danego projektu.

11. Każdy projekt kończy się publiczną prezentacją , która może mieć formę np.
przedstawienia ,gazetki, prezentacji multimedialnej, konferencji naukowej, pracy
plastycznej, modelu, makiety
12. Zespoły uczniowskie dokumentują swoją pracę nad projektem w sposób ustalony
przez opiekuna i na podstawie zawartego z nim kontraktu. Obowiązkowym
dokumentem jest „karta opisu projektu”, zawierająca następujące dane:
1) tytuł i czas realizacji projektu edukacyjnego,
2) skład zespołu uczniowskiego,
3) imię i nazwisko opiekuna projektu,
4) uzasadnienie wyboru tematu wraz z celami,
5) sposób, zakres i datę oceny projektu.
13. „Karty opisu projektu” gromadzone są przez opiekuna projektu, zdawane
i przechowywane po zakończeniu realizacji projektu u wicedyrektora szkoły.
14. Udział w projekcie podlega ocenie z zachowania według kryteriów zawartych
w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”. Projekt zostaje również oceniany
na poszczególnym przedmiocie z którego został zrealizowany według kryteriów
oceny.

