Wyciąg z
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
dotyczący realizacji projektu edukacyjnego.
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 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. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. 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.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W AKADEMICKIM GIMNAZJUM NR 50 WSM W WARSZAWIE
1. Projekt edukacyjny realizowany jest przez uczniów klasy drugiej.
2. Nadzór formalny nad projektem sprawuje dyrektor szkoły.
3. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów klasy drugiej o zasadach
realizacji projektu edukacyjnego dwukrotnie:
a. na koniec klasy pierwszej (w czasie majowej wywiadówki),
b. na początku klasy drugiej ( w czasie wrześniowej wywiadówki).
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4. Do dnia 10 września nauczyciele przedstawiają uczniom oraz wychowawcy klasy
propozycje tematów projektów edukacyjnych na dany rok szkolny.
5. Jeżeli uczniowie wybiorą temat z zaproponowanej listy tematów, to nauczyciel,
który jest autorem wybranego tematu, staje się jednocześnie opiekunem projektu
edukacyjnego.
6. Uczniowie mają możliwość zaproponowania własnego tematu projektu oraz
opiekuna tego projektu edukacyjnego. Aby przedstawiony przez uczniów temat
mógł być realizowany jako projekt edukacyjny, zaproponowany opiekun musi
wyrazić zgodę.
7. Podziału klasy na zespoły, wyboru tematu oraz opiekuna projektu należy dokonać
do
30 września danego roku szkolnego – osobą odpowiedzialną za ten etap
realizacji projektu jest wychowawca klasy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji wybranego tematu projektu należy wypełnić
KARTĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO oraz przekazać ją dyrektorowi szkoły do
zatwierdzenia w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
9. KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO zawiera:
a. nazwisko opiekuna projektu,
b. nazwiska uczniów – realizatorów projektu,
c. temat projektu,
d. cel edukacyjny projektu,
e. harmonogram projektu – wykaz i zakres planowanych działań wraz z
nazwiskami osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz planowane terminy
zakończenia realizacji poszczególnych działań,
f. informację o sposobie i proponowanym terminie publicznej prezentacji
rezultatów zrealizowanego projektu,
g. datę złożenia projektu dyrektorowi szkoły,
h. podpisy opiekuna i uczniów realizujących dany projekt.
10. Realizacja projektu rozpoczyna się bezpośrednio po zaakceptowaniu przez
dyrektora szkoły KARTY PROJEKTU EDUKACYJNEGO.
11. Projekt należy zakończyć do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego.
12. Zadania opiekuna projektu:
a. Wspieranie uczniów w trakcie realizacji projektu
b. Monitorowanie terminowej realizacji poszczególnych etapów projektu
c. Przygotowanie zajęć podsumowujących doświadczenia zdobyte przez uczniów
w trakcie realizacji projektu oraz wyników projektu
d. Przedstawienie dyrektorowi szkoły i wychowawcy klasy pisemnej oceny
zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację projektu według skali:
 bardzo aktywny
 aktywny
 bierny
13. Uzyskana ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu będzie brana pod
uwagę przez wychowawcę klasy przy ustalaniu dla ucznia rocznej oceny
zachowania w klasie drugiej.
14. Publiczna prezentacja rezultatów zrealizowanego projektu edukacyjnego
następuje do końca danego roku szkolnego w terminie uzgodnionym z
dyrektorem szkoły.
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