
REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW 
EDUKACYJNYCH 

W GIMNAZJUM NR 17 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KATOWICACH 

 

&1. WPROWADZENIE 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy trybu formułowania, realizacji,prezentacji i 
oceniania projektów uczniowskich. 

&2 .KOORDYNACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

1. W Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół nr 2 w Katowicach nie przewiduje się 
powoływania koordynatora ds. prowadzenia szkolnych projektów 
edukacyjnych. 

2. Prowadzeniem dokumentacji związanej z uczestnictwem w projekcie zajmuje 
się nauczyciel nadzorujący dany projekt edukacyjny. 

&3. TEMATYKA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

1. Tematy projektów przedstawiają nauczyciele prowadzący i nadzorujący ich 
realizację. 

2. Dopuszcza się możliwość wybrania tematyki projektu przez zespół uczniów – 
projekt taki musi być zaakceptowany przez nauczyciela nadzorującego. 

&4. LICZEBNOŚĆ ORAZ SKŁAD GRUPY REALIZUJĄCEJ PROJEKT 
EDUKACYJNY 

 

1. W zależności od złożoności projektu zespół realizujący jego cele może liczyć 
od 2 do 5 osób. 

2. W szczególnych przypadkach, gdy projekt jest bardzo złożony oraz 
interdyscyplinarny, w jego realizacji może brać udział cała klasa. 

3. Zespoły projektowe mogą być wyłonione drogą: 

a) wytypowania przez osoby nadzorujące realizację projektu, 

b) losowania, 

c) samodzielnego doboru wykonawców projektu, 



d) samodzielnego doboru wykonawców projektu z możliwością ingerencji 
osoby nadzorującej. 

&5. OPIEKUN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Opiekunem projektu edukacyjnego (osobą nadzorującą) może być: 

a) nauczyciel – autor projektu, 

b) grupa nauczycieli – w przypadku projektów interdyscyplinarnych (etapy prac 
są oceniane przez nauczyciela dyscypliny naukowej, której wiedz jest 
potrzebna do realizacji danej części projektu), 

c) wychowawca klasy - w szczególności dłuższej absencji prowadzącego 
projekt edukacyjny, 

d) osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły - w szczególności dłuższej 
absencji prowadzącego projekt edukacyjny. 

2. Do zadań opiekuna projektu edukacyjnego należy: 

a) przeprowadzanie okresowych spotkań z grupami realizującymi projekty, w 
celu oceny stopnia zaawansowania prac oraz rozwiania powstałych podczas 
realizacji projektu wątpliwości, 

b) formułowanie pytań pomocniczych, 

c) wskazywanie źródeł informacji pomocnych w realizacji projektu, 

d) kontrolowanie postępów w realizacji projektu, 

e) dyscyplinowanie członków zespołu realizującego projekt, 

f) prowadzenie dokumentacji projektu. 

&6. CZAS TRWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Czas trwania projektu jest określony przez jego autora z uwzględnieniem: 

a) możliwości grupy realizującej dany projekt, 

b) złożoności projektu, 

c) tematyki projektu. 

 



&7. PREZENTACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Każdy zrealizowany projekt edukacyjny powinien być zaprezentowany 
przynajmniej  

na forum klasy, społeczności szkolnej bądź lokalnej. 

2. Każdy zrealizowany projekt edukacyjny powinien być podsumowany przez  

uczniów. 

3. Prezentacja projektu edukacyjnego nie powinna nastąpić później niż 2 tygodnie po  

jego zakończeniu. 

 

&8. OCENA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Oceny projektu dokonuje opiekun projektu edukacyjnego lub w przypadku projektu 

interdyscyplinarnego – opiekunowie projektu. 

2. Każdy z uczestników projektu edukacyjnego dokonuje samooceny swojego wkładu 

pracy w realizację projektu. 

3. Każdy z uczestników projektu edukacyjnego ocenia swoich współpracowników 

uczestniczących przy realizacji projektu. 

4. Ocena końcowa projektu może być wypadkową wszystkich trzech powyżej. 
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