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Regulamin realizowania projektów edukacyjnych  

w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  w Ostrowcu Św. mają obowiązek realizowania 

projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz.843. 

2. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala szczegółowe warunki realizowania 

projektu edukacyjnego w formie Regulaminu realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ustalenia zawierają m.in.: 

1) zadania nauczyciela, który opiekuje się zespołem uczniów realizujących projekt; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

4. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach ich realizacja 

może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki  

w klasie trzeciej.  

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się  

na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, jednak na świadectwie ukończenia 

szkoły zostanie wpisany temat tylko jednego projektu.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później  

niż do 31 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat 

projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

8. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny 

zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w § 77 ust. 11. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

9. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.  

10. Każdy nauczyciel powinien zgłosić przynajmniej jeden temat projektu. 

11. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści. 

12. Projekty realizowane są w zespołach uczniowskich w danej klasie lub w grupach uczniów różnych klas, 

a ich opiekunem jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 

13. Czas trwania projektów jest uzależniony od jego problematyki i powinien wynosić od dwóch tygodni  

do pięciu miesięcy, w szczególnych przypadkach może być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

14. Opiekunami projektu są nauczyciele, którzy zadeklarują gotowość ich prowadzenia. 

15. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów,  

do zadań którego należy: 
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1) zebranie od nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, 

przedstawienie jej do akceptacji Dyrektorowi Szkoły oraz upowszechnienie w sposób określony  

w rozdz. 6, ust. 6; 

2) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektów; 

3) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów; 

4) organizacja publicznej prezentacji projektów; 

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego  

na koniec danego roku szkolnego; 

6) nadzór nad dokumentacją projektów i przekazanie jej po zakończeniu realizacji projektów 

Dyrektorowi Szkoły. 

II. REALIZACJA PROJEKTU 

1. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.  

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń Szkoły do celów związanych z realizacją projektu  

w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 

3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być 

realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 

4. Zespoły projektowe powinny liczyć nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 10 osób. 

5. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez: 

1) dobór samodzielny uczniów; 

2) wybór dokonany przez nauczyciela (opiekuna projektu lub wychowawcę klasy). 

6. Projekt jest realizowany samodzielnie przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

7. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz  

lub innych nauczycieli. 

8. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad 

ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. Na konsultacje związane z projektem 

mogą być wykorzystane godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela. 

III. ZADANIA OPIEKUNA PROJEKTU 

1. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania z zakresem tematyczny i celami projektu. 

2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami (zał. nr 2). 

3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia: 

1) karta projektu (zał. nr 3); 

2) karta oceny projektu (zał. nr 4); 

3) sprawozdanie z realizacji projektu (zał. nr 5); 

4) zaświadczenie o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego (zał. nr 6). 

4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu. 

5. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu (konsultacje). 

mailto:liceumnorwid@wp.pl


                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: liceumnorwid@wp.pl 

 

 3 

6. Odpowiedzialność za prezentację efektów końcowych projektu. 

7. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali 

realizację. 

8. Konsultacje z wychowawcą ucznia na temat udziału ucznia w projekcie. 

9. Współpraca z innymi nauczycielami, jeżeli wymaga tego tematyka projektu. 

IV. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

1. Poinformowanie uczniów i rodziców o konieczności i warunkach realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, 

a w szczególności: 

1) wybór tematu i zespołu projektowego przez każdego ucznia w klasie; 

2) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem; 

3) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 

4) komunikowanie się z opiekunami projektu w sprawie oceny zachowania ucznia; 

5) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji projektów w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, 

arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty). 

V. ZADANIA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT EDUKACYJNY 

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna 

projektu. 

2. Wspólnie z opiekunem projektu ustalenie zasad współpracy przy realizacji projektu, podział zadań  

w zespole. 

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych działań. 

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu. 

5. Jeżeli uczeń zgłosi się do projektu, ale nie będzie brał udziału w żadnym z etapów jego realizacji, nie 

uznaje się jego uczestnictwa w projekcie edukacyjnym. 

6. W przypadku, gdy uczeń: 

- nie zdecyduje o wyborze tematu, 

- nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, 

- nie złoży deklaracji 

wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności 

ucznia. 

VI. DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

1. Na początku roku szkolnego (wrzesień), w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu 

edukacyjnego, wychowawca informuje uczniów o warunkach realizacji projektu, zapoznając  

z niniejszym regulaminem. 

2. Rodzicom przekazuje się informacje, o których mowa w ust. 1., na pierwszym zebraniu ogólnym, nie 

później niż w terminie do 20 września. 

3. W terminie do końca września nauczyciele proponują tematy projektu edukacyjnego do realizacji  

w danym roku szkolnym i zgłaszają szkolnemu koordynatorowi projektów. Tematyka może uwzględniać 

również propozycje złożone przez uczniów. 

4. Do 15 października danego roku szkolnego koordynator przedstawia Dyrektorowi Szkoły zbiorczą listę 

tematów projektów. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza do realizacji 
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zaproponowane projekty, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje 

Szkoła. 

5. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów i sposób prezentacji efektów,  

a także zmianę opiekuna/opiekunów projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację 

podjętego zadania. Decyzje o zmianach w pracy nad projektem podejmuje szkolny koordynator 

projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i Dyrektorem Szkoły. 

6. Wszystkie tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

informacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.  

7. W terminie do 15 listopada szkolny koordynator projektów przeprowadza spotkania z uczniami, 

udzielając wskazówek i odpowiadając na ich pytania. 

8. Wyboru określonego tematu uczniowie dokonują do 30 listopada składając u wychowawcy klasy 

pisemną deklarację ze wskazaniem projektu (zał. nr 1). 

9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych  

z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu 

może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.  

10. Opiekunowie wybranych projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań, 

wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów, kryteria 

oceniania projektu i jego prezentacji. 

11. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają terminy konsultacji. 

12. Opiekunowie projektów pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu (zał. nr 3). 

13. Realizacja projektu powinna się zakończyć do 31 maja danego roku szkolnego. 

14. Projekty są prezentowane publicznie na forum Szkoły w formie uzależnionej od tematyki realizowanego 

projektu. 

15. Prezentacje odbywają się w „Dniu Projektów”, którego termin określa Dyrektor Szkoły, a jeśli nie ma 

możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów. 

16. Projekt może się kończyć „produktem”, czyli materialnym efektem, który będzie mógł być łatwo 

wykorzystany w czasie końcowego pokazu, np.: plakat, collage, inna forma plastyczna, ulotka, gazetka, 

prezentacja multimedialna, strona internetowa, model zjawiska, makieta z opisem, film, nagranie 

dźwiękowe, piknik naukowy, obywatelski, konkurs lub turniej, relacja z debaty lub publiczna dyskusja, 

szkolna lub międzyszkolna wystawa, przedstawienie teatralne, kabaretowe lub inne – za zgodą opiekuna 

projektu. 

17. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą 

uczestniczyć: 

1) uczniowie danej klasy; 

2) uczniowie klas młodszych; 

3) rodzice uczniów; 

4) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się 

tematyka projektu; 

5) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu  

na charakter projektu. 

18. Oceny projektu odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie dokonuje opiekun projektu. 

19. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, 

współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia 
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samoocenę ucznia i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył udział/nie zaliczył udziału  

w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych 

dokumentach szkolnych. 

20. Jeśli w projekcie realizowane są treści programowe z danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny 

cząstkowej do dziennika lekcyjnego. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu, jeśli jest jednocześnie 

nauczycielem przedmiotu lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa  

w pkt. 18. i 19. 

21. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu 

przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów. 

VII. USTALENIA DODATKOWE 

1. Dyrektor Szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na udokumentowany 

wniosek rodzica w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu, takich jak:  

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia; 

2) nauczanie indywidualne; 

3) realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą; 

4) indywidualny program lub tok nauki; 

5) inne przypadki (np. zmiana szkoły). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1., na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów 

edukacyjnych. 

4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, 

dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły lub zmiany przepisów ogólnych. 

5. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 

gimnazjum. 

6. Uczeń przepisany do klasy drugiej lub trzeciej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., 

który nie zrealizował projektu edukacyjnego, ma obowiązek zrealizować go z uczniami klasy drugiej.  

 

Regulamin uchwalono dnia 11 września 2015 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Ostrowiec Św., dn. …………..…………… 

 

 

 

 
…………………………….……………………. 

                   nazwisko i imię ucznia 

 

                    ……………………… 

                             klasa 

 

 

 

Deklaracja 

przystąpienia ucznia do realizacji projektu edukacyjnego 

 

 Zapoznałem/am się ze szczegółowymi warunkami realizacji projektu  

     edukacyjnego. 

 Deklaruję przystąpienie do realizacji projektu. 

 1. Temat projektu: ……………………………………………………..………... 

      …………………………………………………………………….………….. 

 2. Cele projektu / oczekiwane efekty: 

      ………………………………………………………………………….…….. 

           ………………………………………………………………………….…….. 

      ………………………………………………………………………….…….. 

 3. Opiekun projektu: …………………………………………………….….…… 

 4. Przewidywany okres realizacji projektu: …………………………….………. 

 

 

          ………………………………               ……………………………. 

                    podpis ucznia                     podpis rodzica 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Ostrowiec Św., dn. …………..…………… 
 

 

KONTRAKT      

 między …………………………………………..……………… 

                imię i nazwisko nauczyciela 
 

  

        a grupą projektową w składzie: 
     (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

1. ………………………..………… 

2. ………………………………..… 

3. ……………………………..…… 

4. ……………………………..…… 

5. ……………………………..…… 

6. ……………………………..…… 

7. ……………………..…………… 

8. ………………………..………… 

9. ………………………………..… 

10. ……………………………..…… 
 

 

Temat projektu: …………………………………..……………………………………………………. 

………………….……………………………………………………………………………................. 

Czas przeznaczony na realizację projektu: …………………………..……………………………….. 

Efekt końcowy projektu zostanie przedstawiony w formie: ………………………………………… 

Na mocy niniejszego kontraktu uczniowie: 

 przyjmują temat projektu zgodnie ze wspólnymi ustaleniami, 

 zobowiązują się do regularnego wykonywania zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

 zobowiązują się do złożenia projektu w dniu ………………………………………………. 

Uczniowie zostali zapoznani z kryteriami oceny projektu. 

Nauczyciel zobowiązuje się do: 

 przestrzegania zasad kontraktu, 

 wspomagania uczniów w realizacji projektu poprzez doradztwo, pomoc merytoryczną, wskazanie 

sposobów pozyskiwania informacji, 

 systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych konsultacjach, a w przypadku zdarzeń losowych do 

powiadomienia uczniów o innym terminie konsultacji, 

 przestrzegania zasad oceniania uczniów, zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny projektu. 
 

 

PODPIS NAUCZYCIELA:                                PODPISY UCZNIÓW: 
                                                      

     ……………………….…………………                                 1……………………………………………. 

                                                                                                       2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4. …………………………………………... 

5. …………………………………………… 

6. …………………………………………… 

7. …………………………………………… 

8. …………………………………………... 

9. …………………………………………… 

10. …………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

KARTA  PROJEKTU 

 

Temat projektu: …………………………………………………………………………………...………….. 

……..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plan pracy: 

Lp. Zadania Uczeń 
Termin 

wykonania prac 
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Konsultacje: 

Termin 

konsultacji 

Uczestnicy 

konsultacji 

Nauczyciel – 

konsultant 

Tematyka konsultacji 

(zadania – opis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Data zakończenia projektu: ……………………………………………………………......... 

Prezentacja: 

Termin prezentacji: ………………………………………………………………………….. 

Miejsce prezentacji: ………………………………………………………………………….. 

Forma przedstawienia: ………………………………………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

KARTA OCENY PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………..…. Klasa ……………  

Nazwisko opiekuna projektu ………..…….…………………………….. 

Temat projektu: ………………………………………………………………………………………. 
  

KARTA SAMOOCENY UCZNIA 

KRYTERIUM ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI RZADKO NIGDY 

Uczestniczyłem/am w wyborze tematu pracy projektowej.      

Uczestniczyłem/am w planowaniu pracy zespołu.      

W pracach nad projektem uczestniczyłem/am wytrwale  

i systematycznie. 
     

Miałem/am cenne pomysły, które przyczyniły się  

do postępów pracy zespołu. 
     

Zachęcałem/am i motywowałem/am kolegów do pracy  

nad zadaniem. 
     

Słuchałem/am propozycji innych i nigdy ich nie krytykowałem/am.      

Nie miałem/am większych trudności w wykonywaniu przyjętych na 

siebie zadań. 
     

W przypadku pojawiających się problemów starałem/am się znaleźć 

jakieś rozwiązanie. 
     

Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem/am im najlepiej jak 

umiałem/am. 
     

Uczestniczyłem/am we wszystkich wyznaczonych spotkaniach zespołu.      

Swoją prace wykonywałem/am terminowo.      

W realizacji projektu korzystałem/am z różnorodnych źródeł.      

 

……………………………………. 
                                                                                                                                                       (podpis ucznia) 

KARTA OCENY OPIEKUNA PROJEKTU 

(w skali 1do 6, gdzie stopnie odpowiadają poszczególnym ocenom zachowania, np. 6 – wzorowe, 5 – bardzo dobre, itd.) 

OCENIANE ELEMENTY REALIZACJI PROJEKTU STOPIEŃ 

Właściwe zaplanowanie pracy.  

Dokumentowanie prac nad projektem.  

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.  

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.  

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.  

Kreatywność, oryginalność.  

Systematyczność pracy, terminowość.  

Prezentacja efektów pracy.  

Praca w zespole.  

Inne (jakie?)  

Średnia wartość:  
        

Zaliczył(-a) udział w projekcie*      Nie zaliczył(-a) udziału w projekcie* 

Proponowana ocena  ……………………………………..                        ……………………………………. 
                                                                                                                                                           (podpis opiekuna projektu) 

*właściwe podkreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Sprawozdanie 

z realizacji projektu edukacyjnego 

 

Temat projektu: ……………………………………………………….……………………………………... 

………………………………..……………………………………………………………………………........ 

 

Wykaz źródeł wykorzystanych podczas realizacji zadania: 
 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Refleksje po zrealizowaniu projektu (co było kłopotem, co sprawiło satysfakcję, jakie są konkretne efekty, czego się 

nauczyliśmy, jakich nabyliśmy umiejętności): 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                            PODPIS NAUCZYCIELA: 

                                                                    ……………………….………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Zaświadczenie  

o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

 

1. Imię/imiona i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………… 

Klasa: ……………………………………… 

Rok szkolny: ...…………………………….. 

2. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego*:…………………………………. 

3. Temat projektu: ………………………………………………….……………………………………... 

………………………………..…………………………………………………………………………...

..................................................................................................................................................................... 

4. Data rozpoczęcia realizacji projektu: …………………………………… 

5. Data zakończenia realizacji projektu: ………………………………….. 
 

 

 

Podpis opiekuna/opiekunów projektu: 

 

            ……………………………………………. 

…………………………………………..... 

……………………………………………. 

 

 

Ostrowiec Św., dn. …………………………….. 

                                                    

 

 

 

                                                   …………………………………………………. 

                                                             podpis i pieczęć dyrektora 

 
*Należy wpisać zrealizował/-ła lub zwolniony/-a (w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu  

przez dyrektora szkoły). 
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