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1. Projekt edukacyjny realizują obowiązkowo uczniowie drugich klas. Za zgodą nauczyciela 

mogą to być również uczniowie klas pierwszych, oraz obligatoryjnie ci uczniowie klas trzecich, 

którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali projektu w drugiej klasie.  

2. W realizację projektu edukacyjnego zaangażowani są nauczyciele przedmiotów uczący w II 

klasach i wychowawcy klas II. 

3. Wyboru nauczycieli realizujących projekt dokonuje się w maju roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie realizowany, wraz z arkuszem organizacyjnym 

na następny rok szkolny. 

4. Nauczyciele wyznaczeni do realizacji programu zgłaszają ich tematy w maju roku szkolnego 

poprzedzającego rok realizacji. 

5. Informacje o projektach zostają upublicznione przez nauczycieli, wychowawców, wywieszenie 

w gablotach szkolnych i opublikowanie na stronie internetowej. 

6. Do 10. września wychowawcy zbierają pisemne deklaracje uczniów dotyczące ich 

uczestnictwa w projektach przekazują je nauczycielom odpowiedzialnym za realizację 

projektu. 

7. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawcy informują rodziców o warunkach realizacji 

projektu, jego wpływie na ukończenie gimnazjum i przedstawiają listy uczestników. 

8. Nauczyciele wdrażający projekt ustalają szczegółowe warunki jego realizacji. 

9. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, wyznaczają zadania, rozliczają uczniów z ich 

wykonania, oceniają stopień zaangażowania w realizowany projekt. 

10. Zakończenie realizacji projektu, jego prezentacja i ocena musi być dokonana najpóźniej do 

końca maja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, zakończenie 

wszelkich działań związanych z projektem musi nastąpić na tydzień przez rocznym 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.  

11. Sprawozdania, fotografie i inne materiały dokumentujące projekt  umieszcza się na stronie 

internetowej Gimnazjum bezpośrednio po zakończeniu projektu. Odpowiada za to nauczyciel 

prowadzący. 

12. Wychowawcy otrzymują informacje od nauczycieli prowadzących o zaangażowaniu ucznia w 

realizowanym projekcie (duże, średnie, małe zaangażowanie) i uwzględniają je do ustalenia 

oceny zachowania.  

 

 

Przyjęto na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25. stycznia 2011 r. 


