
 

Projekt edukacyjny – informacja dla rodzica 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

1. Uczniowie gimnazjum obowiązkowo 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 określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla gimnazjum lub wykraczać poza te treść. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a. wybranie tematu edukacyjnego; 

b. określenie celów szczegółowych projektu edukacyjnego i zaplanowanie 

etapów jego realizacji; 

c. wykonanie zaplanowanych działań; 

d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

e. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
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5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na wystawienie 

przez wychowawcę oceny zachowania  w klasie III  zgodnie z zapisami 

zawartymi w Statucie. 

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

7. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

8.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin 

realizacji projektu edukacyjnego” dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA: 

1.Uczeń ma obowiązek: 

- realizacji projektu edukacyjnego do końca nauki w gimnazjum; 

- realizacji projektu w zespole projektowym; 

- dokonać wyboru tematu projektu ze szkolnej bazy projektów edukacyjnych; 

aktywnie uczestniczyć we wszystkich pracach związanych z realizacją 

projektu; 

- czynnego uczestniczenia w prezentacji projektu. 

2. Uczeń może zaproponować swój własny temat nauczycielowi – 

opiekunowi projektu. 

 

3.Uczniowie dokumentują pracę nad projektem poprzez wybrane formy: 

- zdjęcia, nagrania, filmy, rysunki; 

- notatki; 

- internetowy blog na stronie internetowej szkoły; 
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- inne formy zależne od inwencji i pomysłów uczniowskich. 

4.Sposoby prezentacji projektu: 

- prezentacja multimedialna; 

- doświadczenie; 

- pokaz; 

- album; 

- praca plastyczna; 

- model, makieta; 

- wystawa; 

- piknik naukowy; 

- inne uzgodnione z opiekunem projektu. 

5.Projekt kończy publiczna prezentacja rezultatu projektu edukacyjnego w 

trakcie sesji projektowej, która przeprowadzana jest sześć razy w ciągu roku 

szkolnego zgodne z harmonogramem przedstawianym na dany rok  szkolny. 

 
 


