Warunki realizacji PROJEKTU EDUKACYJNEGO
w Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Warszawie
1. Podstawą prawną przeprowadzania obowiązkowego projektu edukacyjnego jest art. 44p. Ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz § 8. Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).
2. Kryteria oceniania zachowania zawarte w Regulaminie oceny zachowania w Gimnazjum nr 54
im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego w Warszawie uwzględniają na mocy w/w
rozporządzenia udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
3. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
na mocy w/w rozporządzenia wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4. Projekty edukacyjne, o których mowa powyżej, w Gimnazjum nr 54 w Warszawie realizowane są
w klasie drugiej jako obowiązkowe dla wszystkich uczniów tego poziomu, z zastrzeżeniem pkt.
5. W klasie pierwszej uczniowie są zapoznawani z metodą projektu i jej zasadami w ramach
przygotowania wyjazdu na Zieloną Szkołę.
5. Dyrektor Gimnazjum nr 54 może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na podstawie
pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub stanowiska rady pedagogicznej
w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności nauczania
indywidualnego, jeżeli orzeczenie nie stwierdza potrzeby i/lub możliwości udziału ucznia w
rożnych formach działalności grupowej, lub w oparciu o opinię innej poradni specjalistycznej
stwierdzającej zaburzenia funkcjonowania społecznego uniemożliwiające efektywną pracę
zespołową. Zwolnienie może nastąpić również w innych szczególnie uzasadnionych i
udokumentowanych formalnie przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego.
6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny
projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
8. Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum nr 54 może być:
a. projektem badawczym - polegającym na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o
pewnych zagadnieniach.
b. projektem działania lokalnego- polegającym na podjęciu celowej akcji w środowisku
lokalnym lub w szkole.
9. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego, w
którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
10. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
a. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
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b.
c.
d.
e.

określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
wykonanie zaplanowanych działań;
publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
grupowa ocena projektu na każdym z zaplanowanych etapów i ocena końcowa.

11. Procedura przyznawania opiekuna:
a. opiekuna grupy projektowej przydziela dyrektor osobiście lub poprzez swojego
zastępcę;
b. do każdej ogólnej propozycji tematu projektu roboczo przypisany jest imiennie
nauczyciel;
c. jeżeli więcej niż jedna grupa wybierze daną tę samą ogólną propozycję tematu,
dyrektor podejmuje próbę znalezienia innych nauczycieli mogących przejąć opiekę nad
dodatkowymi grupami;
d. jeżeli ze względu na kwalifikacje nauczycieli nie można przydzielić dodatkowych
opiekunów danej grupie projektowej, przeprowadzane jest w obecności
zainteresowanych losowanie grupy, która pozostaje przy wybranej propozycji tematu,
a pozostałe grupy muszą wybrać inna propozycję;
e. wynik losowania jest ostateczny;
f. w szczególnych przypadkach, na wniosek nauczyciela może on prowadzić więcej niż
jedną grupę projektową.
12. Obowiązki opiekunów projektu:
a. podanie ogólnych propozycji tematów projektowych;
b. organizacja spotkania informacyjnego dla uczestników projektu celem przekazania
zasad pracy grupy projektowej i wymagań formalnych;
c. ustalenie z uczestnikami zasad komunikacji (spotkania, maile itp.,
wybór
przewodniczącego zespołu), terminarza, zasad oceniania poszczególnych etapów
oraz sposobu prezentacji (kontrakt);
d. końcowa ocena pracy grupowej;
e. wpis tematu projektu do arkusza ocen każdego członka grupy, który zrealizował
projekt.
f. nauczyciel nie realizuje projektu z uczniami, jedynie ocenia poszczególne etapy
jego przebiegu i zgodność z ustaleniami wstępnymi; może na wniosek grupy służyć
radą, ale nie może podejmować za uczniów decyzji czy wymagać określonego sposobu
realizacji projektu ani w kwestiach merytorycznych, ani organizacyjnych.

13. Tworzenie grup projektowych:
a. podziału na grupy projektowe dokonują samodzielnie uczniowie (w szczególnych
przypadkach dopuszczalna jest ingerencja rady pedagogicznej)
b. grupa projektowa może być klasowa lub międzyklasowa;
c. grupa projektowa powinna być koedukacyjna (w szczególnych przypadkach, gdy
temat projektu tego wymaga, może składać się wyłącznie z chłopców lub dziewcząt);
d. grupa prowadząca projekt badawczy musi liczyć od 4 do 6 osób, a grupa prowadząca
projekt działania lokalnego może być liczniejsza, a jej liczebność musi być
dostosowana do celów i potrzeb projektu;
e. podział na grupy i zgłoszenie grup projektowych powinny nastąpić w ciągu
tygodnia od ogłoszenia listy ogólnych propozycji tematów projektowych;
f. zgłoszenia grupy projektowej należy dokonać u wicedyrektora poprzez złożenie
odpowiedniego druku (Załącznik nr 1).
14. Zadania grup projektowych:
a. uczniowie w wyznaczonym czasie tworzą grupy projektowe i pisemnie zgłaszają je do
wicedyrektora(Załącznik nr 1);
2

b. grupa projektowa spotyka się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie celem
ustalenia zasad komunikacji (spotkania, maile itp., wybór przewodniczącego
zespołu), terminarza, zasad oceniania poszczególnych etapów oraz sposobu prezentacji
projektu (kontraktu) ;
c. wykonanie poszczególnych etapów projektu według ustalonego z opiekunem
terminarza i prezentacji wykonanych zadań;
d. grupa prezentuje gotowy projekt w ustalony wcześniej sposób np. jako celową akcję w
środowisku, lekcję przeprowadzoną dla wybranej klasy, prezentację w Internecie..itp.;
e. prezentacja projektu jest oceniana przez nauczyciela-opiekuna projektu, który może
zaprosić na prezentację innego członka rady pedagogicznej jako głos doradczy;
f. na ostatnim spotkaniu grupy projektowej z opiekunem uczestnicy dokonują końcowej
ewaluacji projektu (w tym końcowej samooceny i oceny koleżeńskiej) i współpracy,
opracowują wnioski ( mocne i słabe strony realizacji projektu, przydatność) w
wybranej przez siebie formie- tabela, sprawozdanie, mapa mentalna, etc.)
g. opiekun wraz z uczestnikami projektu dokonuje końcowej oceny projektu opartej na
wcześniej ustalonych kryteriach.
15. Obowiązki uczestników projektu:
a. utworzenie grupy projektowej;
b. stawienie się na spotkaniu informacyjnym i spotkaniach ewaluacyjnych, w tym w
ewaluacji końcowej;
c. realizacja ustalonych zadań na wszystkich etapach projektu;
d. poważne traktowanie zadania grupowego, zaangażowanie w jego realizację i poczucie
odpowiedzialności za wyniki pracy grupy;
e. dbałość o kulturę pracy grupy, dobrą atmosferę, życzliwość;
f. podnoszenie swojej umiejętności współpracy z innymi;
g. udział w prezentacji projektu;
h. udział w podsumowaniu projektu.
16. Prawa uczestników projektu:
a. prawo do rzetelnej informacji o warunkach realizacji projektu w ustalonym terminie;
b. prawo do spotkania informacyjnego;
c. prawo do zasięgnięcia porady opiekuna projektu ( z uwzględnieniem pkt. 12. e);
d. prawo do odnotowania odrębnego stanowiska przy ocenie koleżeńskiej uczestników
projektu;
e. prawo do terminowej informacji o ocenie przez opiekuna danego etapu pracy grupy;
f. prawo do wysłuchania uzasadnienia oceny;
g. prawo do odwołania się od oceny danego etapu projektu lub oceny końcowej ze
względów proceduralnych.
17. Ocena projektu:
Dla każdego uczestnika grupy projektowej ustala się na podstawie oceny pracy grupy projektowej
indywidualną ocenę, na którą składają się oceny z poszczególnych etapów projektu:
- opracowanie wstępne projektu (ustalenie tematu, celu, poszczególnych etapów, terminarza,
kryteriów oceny, przydzielenie zadań, prezentacji efektu końcowego ..itp)
- wykonanie projektu ( gromadzenie materiałów, wykonanie prac, współpraca w grupie,
zaangażowanie w działalność grupy, terminowość,..)
- prezentacja produktu (terminowość, staranność wykonania, organizacja prezentacji,
atrakcyjność dla odbiorców itp.)
- ewaluacja projektu (krytyczna ocena, ocena pracy poszczególnych członków zespołu wraz z
uzasadnieniem, wnioski jak można by lepiej przeprowadzić, opracować projekt itp.)
Oceny dokonuje nauczyciel prowadzący projekt , a uczestnicy wykonują samoocenę i ocenę koleżeńską.
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Szczegółowe wymagania i obszary oceniania i terminarz (specyficzne dla każdego projektu)
powinny być ustalone w formie kontraktu podpisanego przez opiekuna i wszystkich uczestników
projektu na wstępnych spotkaniach.
Ocena wszystkich projektów odbywa się wg kryteriów ogólnych wymienionych wyżej, ale nie jest
porównywany poziom merytoryczny różnych projektów, gdyż nie jest to możliwe ze względu na
rozbieżność tematów, form, metod i środków realizacji projektów. Ocenę celującą może uzyskać ambitny
projekt badawczy o wielkiej wartości merytorycznej oraz prosty, ale zorganizowany bardzo sprawnie i
przy dużym nakładzie pracy projekt działania lokalnego.
a. Jeśli członek grupy projektowej nie wywiązał się z obowiązków w pkt. 15, ze
szczególnym uwzględnieniem b., c., g., h., jego udział w projekcie nie jest zaliczony i
taki uczeń powinien realizować projekt ponownie w klasie trzeciej z młodszym
rocznikiem.
b. Ocena z projektu decyzją opiekuna projektu i nauczyciela uczącego danego
przedmiotu może być wpisywana jako ocena cząstkowa z przedmiotu objętego
projektem badawczym.
18. Odwołanie od oceny wystawionej przez opiekuna projektu decyzji opiekuna o niezaliczeniu
projektu:
a. uczestnik projektu lub/i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania
się od decyzji opiekuna o niezaliczeniu projektu w terminie 2 dni roboczych od chwili
uzyskania przez uczestnika informacji o niezaliczeniu ( liczy się data informacji) do
rodziców i ucznia wysłanej przez dziennik elektroniczny i/lub e-mailowo);
b. odwołanie nie może dotyczyć kwestii merytorycznych, ale jedynie proceduralnych,
czyli niezgodności oceny z postanowieniami niniejszego dokumentu;
c. odwołanie ma formę podania skierowanego do opiekuna projektu ze wskazaniem
odpowiedniego przepisu niniejszego dokumentu, który nie został dopełniony, i z
wyjaśnieniem;
d. odwołanie jest rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od chwili otrzymania go
przez opiekuna projektu, a decyzja w sprawie zaliczenia jest przekazywana przez
dziennik elektroniczny i/lub e-mailowo wraz z uzasadnieniem;
e. jeżeli zostanie stwierdzona zasadność odwołania, opiekun projektu zmienia
postanowienie w sprawie zaliczenia i odnotowuje to w dokumentacji projektu oraz w
arkuszu ocen ucznia. dokonuje ponownej oceny danego etapu lub oceny końcowej;
19. Dokumentacja projektu konieczna do złożenia:
a. zgłoszenie grupy projektowej (Załącznik nr 1).
b. karta projektu (Załącznik nr 2).
c. karta podsumowania projektu (Załącznik nr 3).
20. We wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym dokumencie decyzję podejmuje dyrektor
Gimnazjum nr 54 lub deleguje uprawnienie do jej podjęcia właściwemu pracownikowi.
Warszawa, 1 września 2016 r.
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO NA TEMAT:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Po zapoznaniu się na zajęciach z wychowawcami z Regulaminem realizacji projektu edukacyjnego w
Gimnazjum nr 54 zgłaszam chęć realizacji w r. szk. 2016/17 wyżej wskazanego projektu wraz z grupą:
Imię i nazwisko uczestnika

Osobisty podpis uczestnika

1. …………………………………………………………...

………………………………..

2. …………………………………………………………...

………………………………..

3. …………………………………………………………...

………………………………..

4. …………………………………………………………...

………………………………..

5. …………………………………………………………...

………………………………..

6. …………………………………………………………...

………………………………..

(Należy złożyć w pok. 308 do 16 września 2016 r.)
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