
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY REALIZACJI 

PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Na początku roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klas I i II o warunkach 

i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje ich z regulaminem. 

2. Informacje dotyczące realizacji projektu przekazuje się rodzicom klas I i II na 

pierwszym zebraniu, zorganizowanym w danym roku szkolnym. 

3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej lub drugiej, w szczególnych 

przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta i zakończona 

w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej. 

4. Do końca września opiekunowie projektów przedstawiają Dyrekcji szkoły listę 

tematów wraz z ich celami. Tematyka może uwzględniać propozycje uczniów. 

5. Stosowne informacje dotyczące realizowanych projektów umieszcza się na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października wraz z pisemną 

deklaracją. 

7. Ten sam temat projektu może być realizowany (za zgodą opiekuna zespołu) przez 

kilka zespołów uczniowskich. 

8. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, 

z którym chce realizować projekt, nie złoży stosownej deklaracji, z powodów 

niezależnych od siebie (np. choroba), wyboru takiego dokonuje wychowawca 

w porozumieniu z opiekunem projektu, uwzględniając zainteresowania i indywidualne 

predyspozycje ucznia. 

 

 

 

ZADANIA OPIEKUNA PROJEKTU 

 

 

1. Pomoc w wyborze tematyki projektu z uwzględnieniem propozycji uczniów. 

2. Ustalenie niezbędnej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu. 

3. Dokonanie podziału (po uprzedniej konsultacji z opiekunem) uczniów na zespoły 

(od 2-5 osób), z zastrzeżeniem, że do zespołu mogą należeć uczniowie z różnych 

klas. O liczebności zespołu decyduje opiekun projektu.  

4. Omówienie, wspólnie z uczniami, scenariusza oraz celu projektu. 

5. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny realizowanego projektu. 

6. Zorganizowanie pomocy uczniom na każdym etapie realizacji projektu. 

7. Skuteczne motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad projektem poprzez 

bieżący monitoring pracy zespołu. 

8. Pomoc w prezentacji projektu oraz jego ocena. 

9. Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, gdy projekt edukacyjny jest 

skorelowany z innymi przedmiotami. 

 

 



 

ZADANIA UCZNIÓW 

1. Uczniowie są zobowiązani do wyboru tematyki projektu, zapoznania się z jego 

celami oraz problematyką. 

2. Wspólnie z opiekunem omawiają i ustalają zasady współpracy podczas realizacji 

projektu, uczestniczą w przydziale zadań. 

3. Czynnie realizują projekt, wywiązują się z wyznaczonych zadań oraz terminów, 

co znajduje odzwierciedlenie w karcie pracy nad projektem oraz karcie pracy 

ucznia. 

4. Po realizacji projektu, publicznie go prezentują, w terminie uzgodnionym 

z opiekunem. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW 

1. Dyrekcja szkoły zapewnia warunki do realizacji projektu w ramach posiadanej bazy 

dydaktycznej. 

2. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych podczas realizacji 

projektu wyłącznie wtedy, gdy opiekę nad nimi będzie sprawował opiekun lub innych 

wyznaczonych nauczyciel. 

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU 

1. Zakończeniem pracy nad projektem jest jego publiczna prezentacja, której termin 

oraz miejsce ustala Dyrekcja szkoły, w porozumieniu z koordynatorem 

i opiekunami projektów. 

2. Miejsce oraz termin prezentacji powinien uwzględniać jak najszerszy udział 

uczniów, ich rodziców oraz innych zaproszonych gości. 

3. Szkoła w ramach posiadanej bazy jest zobowiązana do zapewnienia obsługi 

technicznej publicznej prezentacji. 

 

 

OCENA PROJEKTU 

1. Oceny projektu i rozliczenia jego dokumentacji dokonuje nauczyciel-opiekun 

projektu, w oparciu o kartę pracy nad projektem, w ciągu 7 dni od daty prezentacji 

projektu. 

2. O ocenie projektu decydują następujące kryteria: 

 Bogactwo wykorzystanych narzędzi, tzn. umiejętności przedmiotowych (1-5) 

 Poprawność merytoryczna (stosowanie terminów, pojęć, wzorów, itp.) (1-8) 

 Estetyka wykonanej pracy (1-4) 

 Współpraca w zespole (1-4) 

 Sposób (atrakcyjność) prezentacji (1-5) 



 Terminowość wykonywania etapów projektu (0-4) 

3. Projekt zostanie oceniony maksymalnie na 30 punktów, co daje następującą skalę 

ocen: 

 Celująca – 28-30 

 Bardzo dobra – 24-27 

 Dobra – 20-23 

 Dostateczna – 14-19 

 Dopuszczająca – 11-13 

 Poniżej 11 punktów – projekt niezaliczony. 

4. Tak otrzymana ocena jest oceną cząstkową z przedmiotu, którego projekt dotyczy. 

Każdy z uczniów biorący udział w projekcie jest oceniany indywidualnie, co 

zostało zapisane w dziale „Ocena projektu”. Oceny dokonuje się po ewaluacji 

projektu. 

5. W przypadku niezaliczenia projektu edukacyjnego uczeń, zgodnie z zapisem 

zawartym w kryteriach ustalania oceny zachowania (WSO), ma obniżoną ocenę 

zachowania. 

 

EWALUACJA PROJEKTU 

1. Opiekun jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu, z uwzględnieniem 

następujących kwestii: 

 osiągnięte cele 

 analiza SWOT 

 popełnione błędy oraz sposób ich wyeliminowania 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, 

w uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów. 

2. Dyrektor ma prawo do podjęcia decyzji o umożliwieniu uczniowi (na jego prośbę) 

realizowania projektu  w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole 

(np. nauczanie indywidualne czy inne zdarzenia lodowe). 

3. Dyrektor placówki, w której realizowany jest projekt, ma prawo do rozstrzygania 

wszystkich sytuacji problemowych, które mogą pojawić się podczas realizacji 

projektu edukacyjnego. 

4. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektor ma prawo do wniesienia zmian 

w zapisie niniejszego regulaminu.  


