
Realizacja projektów edukacyjnych przez uczniów klas II gimnazjum  

w roku szkolnym 2017/2018 

Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny, którego pozytywne zaliczenie 

jest warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum. Zgodnie z regulaminem projektów gimnazjalnych 

w naszej szkole uczniowie zaliczają projekty w klasie II. Do końca września 2017r. każdy uczeń 

dokonuje wyboru tematu projektu oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego projekt będzie 

realizował. Propozycje tematów do realizacji będą wywieszone po 11 IX 2017r. w gablocie przy 

pokoju nauczycielskim oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Tematy projektów są 

proponowane przez poszczególnych nauczycieli, ale uczniowie mają prawo sami przedstawić swój 

temat projektu. Tematy projektów dotyczą wszystkich przedmiotów  w gimnazjum. Uczniowie mogą 

realizować projekty u wszystkich nauczycieli uczących w gimnazjum.  Po dokonaniu wyboru tematu 

projektu i nauczyciela uczeń ma obowiązek poinformować swojego wychowawcę o tym, jaki projekt i 

u którego nauczyciela będzie realizował. Projekty są realizowane w grupach liczących od co najmniej 

3 do maksymalnie 30 uczniów.  

Do 6 października 2017r. wychowawcy sporządzają listę swojej klasy z tematami projektów 

realizowanymi przez poszczególnych uczniów i przekazują ją do szkolnego koordynatora projektów 

edukacyjnych – p. Doroty Bisialskiej. Od X 2017r.do końca V 2018r. uczniowie realizują projekty. 

Obowiązkiem wychowawców jest monitorowanie  przebiegu realizacji projektów przez uczniów. 

Wszelkie wątpliwości zgłaszają na bieżąco koordynatorowi.  

Za zrealizowany projekt uczeń otrzymuje dodatkowe punkty z zachowania (od 1  do 10), które 

wychowawcy wpisują na konto ucznia w I semestrze klasy III. Punkty przyznaje nauczyciel, u którego 

projekt uczeń realizował. Ilość przyznanych punktów zależy od stopnia zaangażowania ucznia w 

realizację projektu. Każdy projekt powinien zakończyć się jego publiczną prezentacją np. na forum 

klasy, szkoły, społeczności lokalnej czy zebraniu z rodzicami. Temat zaliczonego projektu uczniowie 

będą mieć wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

Celem realizacji projektów gimnazjalnych jest wdrożenie uczniów do pracy zespołowej, kształtowanie 

umiejętności  dzielenia się obowiązkami i zadaniami, aby osiągnąć wspólny efekt pracy. 
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