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Regulamin realizacji projektu edukacyjnego 
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

 
§1 

Zasady ogólne. 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Art. 44p ust.1 ustawy  
o systemie oświaty a udział w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania. 

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: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;   
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje       
się na świadectwie ukończenia gimnazjum 

6. Projekt realizowany jest przez uczniów w terminie do 30 maja w klasie drugiej gimnazjum.  

7. Projekty  mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. 

8. Informacje z propozycjami tematów projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum      
w zakładce „Projekt edukacyjny”. 

9. Ten sam temat może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich. 

10. 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. choroba), 

d) do jednego projektu zgłosi się więcej uczniów niż jest to zaplanowane 

- koordynator w porozumieniu z opiekunami projektów włącza go do określonego zespołu uwzględniając 
zainteresowania i zdolności ucznia. 

11. W szczególnych przypadkach opiekun projektu za zgodą Dyrektora Zespołu może przedłużyć realizację 
projektu. 

12. Dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną powołuje Koordynatora Projektu Edukacyjnego i jego 
zastępcę.  

13. Dyrektor powołuje (a jeśli już taki istnieje to uzupełnia skład) do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok 
szkolny, w którym będą realizowane projekty Zespół ds. Projektu Edukacyjnego. 

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

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

16. W przypadku, zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§2 
Zadania Koordynatora Projektu Edukacyjnego 

1. Jest przewodniczącym Zespołu d/s Projektu Edukacyjnego. 

2. Udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu. 

3. Koordynuje pracę nauczycieli, w tym opiekunów projektów. 

4. Przygotowuje harmonogram pracy na dany rok szkolny. 

5. Monitoruje realizację projektów przez opiekunów projektów edukacyjnych. 

6. Wraz z Zespołem d/s Projektu Edukacyjnego uzgadnia ostatecznie  i przedstawia do zatwierdzenia do dnia 
10 września spis  propozycji   projektów do realizacji na dany rok szkolny (zał. nr 3 Spis propozycji 
projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….). 

7. Przekazuje do dnia 15 września w formie elektronicznej nauczycielowi zajęć komputerowych spis  
propozycji   projektów do realizacji na dany rok szkolny, które ten umieszcza je do dnia 20 września na 
stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekt edukacyjny w roku szkolnym ………” -wpisując w miejsce 
kropek rok szkolny, w którym projekt ma być realizowany). 

8. W porozumieniu z opiekunami projektów włącza ucznia do jednego z zespołów realizujących projekt 
uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia w przypadku gdy uczeń:  

1)   nie zdecyduje o wyborze tematu, 
2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 
3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie ( np. choroba), 
4) do jednego projektu zgłosi się więcej uczniów niż jest to zaplanowane przez opiekuna. 

9. Zwołuje do końca października Zespołu d/s Projektu Edukacyjnego w celu ostatecznego ustalenia spisu 
projektów do realizacji wraz ze składami osobowymi uczniów dla każdego     z nich (zał. nr 4 „Spis 
projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….). 

10. Prowadzi dokumentację realizacji projektów edukacyjnych, którą zdaje do sekretariatu zespołu po 
zakończeniu realizacji projektów w danym roku szkolnym, na którą składa się:  

1) zgłoszenie propozycji projektu edukacyjnego na rok szkolny ……. (zał. nr 1),  
2) pisemne deklaracje realizacji projektu edukacyjnego; ………..(zał. nr 2), 
3) spis propozycji projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….( zał. nr 3), 
4) spis projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20…. (zał. nr 4), 
5) kontrakt  ucznia realizującego projekt edukacyjny z opiekunem projektu (zał. nr 5), 
6) karta projektu (zał. nr 6). 

 
§3 

Zadania Zespołu ds. Projektu Edukacyjnego 
 

1. Wyłania do dnia 15 maja  spośród siebie opiekunów projektów na kolejny rok szkolny, biorąc pod uwagę 
w pierwszej kolejności nauczycieli, którzy nie pełnili w danym roku szkolnym tej funkcji. 

2. Określa, po wspólnym uzgodnieniu, minimalną ilość opracowania propozycji projektów przypadających 
na danego opiekuna biorąc pod uwagę specyfikę jego przedmiotu (np. ilość godzin przedmiotu, ilość 
uczniów przewidywanych do nauczania w następnym roku szkolnym). 

3. Wraz z koordynatorem uzgadnia ostatecznie do dnia 10 września spis  propozycji   projektów do realizacji 
na dany rok szkolny (zał. nr 3 Spis propozycji projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20…..), 

4. Ustalając spis propozycji projektów zespół bierze pod uwagę atrakcyjność projektów, możliwość ich 
realizacji, zainteresowania i potrzeby uczniów, realizację podstawy programowej. 

5. Ostatecznie uzgadnia z koordynatorem spis projektów do realizacji wraz ze składami osobowymi  
uczniów dla każdego z nich (zał. nr 4 Spis projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….). 
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§4 
Zadania opiekuna projektu. 

1. Opracowanie propozycji tematów  projektów, i zgłoszenie ich do 15 czerwca roku poprzedzającego rok 
szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny koordynatorowi projektów 
edukacyjnych w formie  papierowej i elektronicznej (zał. nr 1 „Zgłoszenie propozycji projektu 
edukacyjnego na rok szkolny …….”  )   

2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów 

3. Dokonanie podziału uczniów na zespoły uwzględniając zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.  

4. Zawiadomienie  uczniów i zwołanie pierwszego spotkania organizacyjnego z uczniami realizującymi jego 
projekt i ich wychowawcą nie później niż  do 15 listopada. 

5. Ustalenie z uczniami rozwiązywanego przez projekt problemu i celów projektu. 

6. Określenie zakresu, w jakim problem realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, 

7. Przedstawienie i omówienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu (zał. nr 5-6). 

8. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami. 

9. Prowadzenie dokumentacji, która po zakończeniu realizacji projektu przekazuje koordynatorowi: 
1)  karta projektu, 
2) kontrakt z uczniami. 

10. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu. 

11. Organizowanie lub sprawowanie  opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji. 

12. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu. 

13. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy. 

14. Pomoc w prezentacji projektu. 

15. Ocena projektu. 

16. Ocena udziału ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, 
samoocenę ucznia i ocenę zespołu. 

17. Udzielenie uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem. 

18. Komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie. 

19. Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy. 

20. Monitorowanie realizacji projektów przez uczniów na przykład poprzez wgląd w kartę projektu                  
i dokonywane przez uczniów zapisy. Może on także dokonywać odpowiednich wpisów do karty projektu 
(poświadczeń sprawdzenia lub komentarze). 

§5 
Zadania nauczycieli niebędący opiekunami projektu, a współpracujących z opiekunem 

w projekcie międzyprzedmiotowym 
1. Prowadzenie konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem 
merytorycznym. 

4. Prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu. 

5. Współpraca z opiekunem projektu i Koordynatorem ds. Projektu Edukacyjnego. 

6. Ustalenie oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana. 

7. Współpraca w ustaleniu zaliczenia uczniowi udziału w realizacji projektu, skutkującego wpisem na 
świadectwie ukończenia szkoły. 
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8. Udział w ustalaniu oceny z zachowania ucznia w kategorii „Realizacja projektu edukacyjnego”. 

 

 
§6 

Zadania wychowawcy 
 

1. Na początku roku szkolnego (w roku  szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 r.)  informuje uczniów klas II 
o warunkach i zasadach realizacji projektu.  

2. Informuje  rodziców uczniów klas II o warunkach i zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu nie 
później niż do 20 września. 

3. Prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy,                   
w szczególności:   

1)  uczestniczy w pierwszym spotkaniu organizacyjnym zwołanym przez opiekuna dla uczniów  
realizujących jego projekt edukacyjny,  

2) czuwa nad tym, aby każdy uczeń klasy dokonał  wyboru tematu i grupy projektowej, (złożył pisemną 
deklarację realizacji projektu edukacyjnego), 

3) monitoruje udział uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, 
4) przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom. 

4. Komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania. 

5. Prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej, związane z realizacją przez ucznia projektu 
edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę). 

§7 
Zadania uczniów realizujących projekt. 

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

2. Zgłoszenie wyboru określonego tematu do 15 października poprzez złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej 
deklaracji, w której wskazuje temat projektu, oraz imię i nazwisko opiekuna projektu (zał. nr 2 „Pisemna 
deklaracja realizacji projektu edukacyjnego”). 

3. Możliwość dokonania zbiorowego zgłoszenia wyboru określonego tematu projektu, nie przekraczając jednak 
proponowanej przez opiekuna ilości realizatorów (uczniów realizujących projekt). 

4. Wspólne z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań 
w zespole (podpisanie kontraktu - zał. 5 „Kontrakt ucznia realizującego projekt edukacyjny z opiekunem 
projektu”). 

5. Czynne uczestniczenie w planowaniu i  realizacji projektu oraz wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych 
zadań ujętych w Karcie projektu (zał. 6 pkt.  II b „Planowanie etapów realizacji projektu”). 

6. Publiczne  przedstawienie rezultatów projektu po jego zakończeniu w terminie zaplanowanym i zapisanym     
w karcie projektu. 

7. Dokonanie samooceny własnego udziału w realizacji projektu. 

8. Ocena zespołu  realizującego projekt udziału ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich 
etapach realizacji projektu. 

9. Udzielenie uczniowi przez zespół realizujący projekt informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem. 

10. W przypadku udziału w kilku projektach edukacyjnych, wskazanie w formie pisemnej informacji do dyrektora 
szkoły w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  który projekt ma być wpisany na 
świadectwie ukończenia gimnazjum. 

§8 
Realizacja projektów. 

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

2. Czas realizacji powinien wynosić od 3 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności 
projektu. 
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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 opiekuna lub innych nauczycieli. 

5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu dopuszcza się wpisanie 
oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala opiekun projektu  w 
porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też 
systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych etapach.  

 
§6 

Zakończenie i publiczne przedstawienie (prezentacja) rezultatów projektu. 

1. Projekt kończy się publicznym  przedstawieniem jego rezultatów , którego ramy oraz termin określony jest    
w Karcie projektu. 

2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz 
innym uczestnikom i zaproszonym gościom. 

3. Zespół w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji. 

 
§9 

Zaliczenie udziału w realizacji projektu. 

1. Zaliczenia udziału w realizacji projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi 
nauczycielami przed jego dokonaniem. 

2. Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia 
gimnazjum jest spełnienie przez niego następujących warunków:  

1) czynny udział w pracy nad projektem w zespole; 
2) wykonanie konkretnego, wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu), 

np. przeprowadzenie badań ankietowych, wykorzystanie różnych źródeł do zebrania informacji na 
dany temat, przygotowanie makiety, plakatów, filmu itp.; 

3) doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny    
z oczekiwaniami); 

4) przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu (np. 
sprawozdania z projektu, karty projektu lub innej przyjętej przez szkołę formy); 

5) udział w publicznej prezentacji projektu (z wyjątkiem przypadków losowych, np. choroba ucznia        
w terminie prezentacji), 

6) dokonanie samooceny własnego udziału w realizacji projektu, 

7) dokonanie oceny przez zespół realizujący projekt udziału ucznia w projekcie, uwzględniając 
aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, 

8) udzielenie uczniowi przez zespół realizujący projekt informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem. 

 
3.  Podsumowanie udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego dokonuje się poprzez stwierdzenie: 

zaliczył (a)/nie zaliczył(a) udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie 
ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych 

4. Udział w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z ustaleniami w statucie 
szkoły. 

5. W przypadku udziału ucznia w kilku projektach edukacyjnych: 

1)  uczeń wskazuje, w formie pisemnej informacji do dyrektora szkoły, w terminie do 30 maja w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum,  który projekt ma być wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

2) wpisany zostanie na świadectwie ukończenia gimnazjum ostatni ze zrealizowanych, z zastrzeżeniem 
punktu wyżej. 

 
§10 
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Ustalenia dodatkowe. 

1. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w 
sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne 
bądź losowe). 

2. Dyrektor rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektów edukacyjnych. 

3. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je 
do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. 

 
§11 

 
 

Wzory załączników  
1. Załącznik  nr 1 „Zgłoszenie propozycji projektu edukacyjnego na rok szkolny …………” 

Zał. nr 1 „Zgłoszenie propozycji projektu edukacyjnego na rok szkolny …………” 

Przewidywany 
termin  

Lp. Zakres tematyczny/ 
temat przewodni projekt 

Krotki opis 
problematyki 
projektu 

Ilość 
realizatorów 
(uczniów 
realizującyc
h) projektu 

Nazwisko 
opiekuna/opiekunó
w projektu realizacji prezent

acji 

Uwagi  

1.        

2.        

        

 

 

2. Załącznik  nr 2 „Pisemna deklaracja realizacji projektu edukacyjnego”). 

Zał. nr 2„Pisemna deklaracja realizacji projektu edukacyjnego”). 

Imię i nazwisko 
ucznia/uczniów 

 

Zakres tematyczny/temat 
projektu 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
projektu 

 

Data i czytelny podpis 
ucznia/uczniów 

 

Data i czytelny podpis 
przyjmującego deklarację 
pracownika sekretariatu 
szkoły 

 

 

3. Załącznik  nr 3  „Spis propozycji projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….” 

Zał. nr 3 „Spis propozycji projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….” 

Lp. Temat projektu Krotki opis Ilość Nazwisko Przewidywany 
termin  

Uwagi  
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  problematyki 
projektu 

realizatorów 
(uczniów 
realizującyc
h) projektu 

opiekuna/opiekunó
w projektu 

realizacji prezent
acji 

 

1.        

        

Data ustalenia spisu przez Zespół ds. Projektu Edukacyjnego ………… 

Podpis koordynatora ds. Projektu Edukacyjnego ………… 

Pieczęć i podpis dyrektora …………………………. 

 

 

4. Załącznik  nr 4  „Spis projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….” 

Zał. nr 4 „Spis projektów do realizacji w roku szkolnym 20…/20….” 

Przewidywany 
termin  

Lp. Temat projektu Krotki opis 
problematyki 
projektu 

Nazwiska i 
imiona 
uczniów 
realizujących  

Nazwisko 
opiekuna/opiek
unów projektu realizacji prezent

acji 

Uwagi  

1.        

        

Data ustalenia spisu przez Zespół ds. Projektu Edukacyjnego ………… 

Podpis koordynatora ds. Projektu Edukacyjnego ………… 

Pieczęć i podpis dyrektora …………………………. 

 
5. Załącznik  nr 5 Kontrakt  ucznia realizującego projekt edukacyjny z opiekunem projektu 
 

Zał. nr 5 – 
Kontrakt ucznia realizującego projekt edukacyjny z opiekunem projektu 

1. Temat projektu: 
 

 
 

2. Zakres prac projektowych  

3. Przedmiotem badań będzie: 
 

1. Poziom wiedzy uczniów dotyczący racjonalnego żywienia. 
2. Stopień wykorzystania wiedzy na ten temat w codziennym życiu. 

Projekt będzie również zawierał scenariusz lekcji na temat racjonalnego 
żywienia. 

 
4. Terminy konsultacji z 

nauczycielem: 
 

5. Terminy zaliczeń etapowych 
(zakres zaliczeń zgodny z 
harmonogramem): 

 

6. Termin zakończenia 
projektu:  

 

7. Konsekwencje wynikające z 
niedotrzymanie terminu 

niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do oceny etapowej 
uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu 



8 
 

trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów 
niedotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela. 
Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami 
zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem 
oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt 
zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych 
terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół 
wykonujący projekt tego potrzebuje. 

 
8. Data zawarcia kontraktu:  

 
 

Podpis wykonujących projekt 
(uczniowie)  

 9. 

Podpis opiekuna projektu  
 

 

 

6. Załącznik  nr 6  Karta projektu 

Karta projektu 

I. Podstawowe informacje o projekcie. 
Temat projektu   

 
Okres realizacji projektu (od – 
do) 

 

Przewidywany termin 
prezentacji projektu 

 

Zespół uczniowski 1. imię i nazwisko ucznia 
2. imię i nazwisko ucznia 
3. imię i nazwisko ucznia 

podpisy uczniów 
(zobowiązanie do 
realizacji projektu) 

Nauczyciel opiekun imię i nazwisko nauczyciela podpis nauczyciela 

Problem Problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np.: „Jak światło 
wpływa na rozwój roślin?” lub „Jak sprawić, aby nasza miejscowość była 
czystsza?” 

Samoocena ucznia dotycząca 
jego  udziału w realizacji 
projektu (dla każdego ucznia 
oddzielna) 

 podpisy uczniów 
 

Ocena zespołu  realizującego 
projekt, udziału ucznia w 
projekcie, uwzględniająca jego 
aktywność na wszystkich 
etapach realizacji 

 podpisy uczniów 
 

Udzielenie uczniowi przez 
zespół realizujący projekt 
informacji zwrotnej o jego 
pracy nad projektem 

 

 podpisy uczniów 
 

Proponowana przez opiekuna 
ocena zachowania w kategorii 
„Udział w realizacji projektu 
edukacyjnego” (dla każdego 
ucznia oddzielna) 

 podpis nauczyciela 

Ocena końcowa uczniów - 
wpisać „zaliczył (a)/nie 
zaliczył(a) udział w projekcie” 
(dla każdego ucznia oddzielna) 
 

 Data i podpis 
nauczyciela 
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II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji 

(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po zakończeniu zadania) 

a) Główne cele 

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub 
„Co chcemy osiągnąć?” 

  

 b) Planowanie etapów realizacji projektu 

Główne zadania Działania Uczniowie 
odpowiedzialni 

Terminy 
realizacji 

Informacja 
o wykonaniu 
 

1. Działania pozwalające 
zrealizować projekt lub 
zadanie  

Imiona 
i nazwiska 
uczniów  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Informacje podsumowujące 
wykonanie działania 
i zadania 

2. Działania pozwalające 
zrealizować projekt lub 
zadanie 

Imiona 
i nazwiska 
uczniów  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Informacje podsumowujące 
wykonanie działania 
i zadania 

Jeśli projekt jest 
bardziej 
rozbudowany, 
warto dodać 
kolumnę głównych 
zadań 

3. Działania pozwalające 
zrealizować projekt lub 
zadanie 

Imiona  
i nazwiska 
uczniów  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Informacje podsumowujące 
wykonanie działania 
i zadania 

Jw.     
 

III. Konsultacje z nauczycielem 
(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) 

Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela 
Kiedy sie 
odbyła ? 

Czego dotyczyła 
konsultacja? 

Imię i nazwisko nauczyciela udzielającego 
konsultacji oraz biorących w niej udział 

uczniów. 

Podpis nauczyciela 
udzielającego konsultacji 

Jw.       
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

(tabela wypełniana po prezentacji) 

Termin prezentacji Kiedy odbyła się prezentacja? 
Miejsce prezentacji Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie wzięli 

udział 
Forma prezentacji Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie 
Udział członków 
zespołu 

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w prezentacji 

Odbiorcy Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły 
 Uzgodniono z Radą Pedagogiczna w dniu 24.09.2015 r. (protokół z dnia 24 września 2015 r. nr  2 /2015/2016 

 


