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Aneks nr 2  
 

do Regulaminu  

Uczniowskiego Projektu Edukacyjnego 

 w Miejskim Gimnazjum nr 2 

 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu 
 

§  1 pkt. 1  otrzymuje brzmienie: 

Projekty realizowane są przez ucznia w drugim półroczu klasy drugiej. W uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą dyrektora i  opiekuna, uczeń ma prawo zrealizować projekt                        

w drugim półroczu klasy pierwszej lub w drugim półroczu klasy trzeciej. W sytuacjach 

wyjątkowych nieopisanych w §  1 pkt. 1  o realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego 

decyduje dyrektor szkoły. 
 

§ 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: 

Każdy uczeń w okresie swojej nauki w gimnazjum, zobowiązany jest do realizacji 

przynajmniej jednego projektu. Opcjonalnie może realizować większą liczbę projektów, 

jednak nie może podjąć kolejnego bez całkowitego zakończenia poprzedniego. Uczeń może 

zrezygnować z realizacji dodatkowego projektu edukacyjnego. (zał. nr 5) 
 

§ 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie 

W przypadku, gdy uczeń zrealizuje co najmniej 2 projekty, jego rodzice decydują po 

uzgodnieniu z dzieckiem nie później niż do 31 maja  roku szkolnego, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na 

świadectwie ukończenia szkoły.(zał. nr 7) 
 

§ 1 pkt.4 otrzymuje brzmienie 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji części lub całości 

projektu (zał. nr 8) 
 

w § 1 wprowadza  się pkt. 5 

Rodzice otrzymują informację od wychowawcy klasy o  niezrealizowanym  projekcie 

edukacyjnym przez ucznia w danym roku szkolnym (zał. nr 6) 
 

§ 2 otrzymuje brzmienie 

Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż trzy tygodnie i musi zakończyć się 

najpóźniej do 31 maja roku szkolnego, w którym realizowany jest projekt. 
 

w § 6 wprowadza  się pkt. 5 

Uczeń nowoprzyjęty do klasy trzeciej, który nie realizował projektu ma obowiązek: 

1) Zapoznać się z regulaminem i tematami uczniowskich projektów edukacyjnych 

2) uzyskać zgodę od opiekuna (nauczyciela) i zespołu uczniowskiego na realizację 

wybranego projektu. 

 

§ 13 pkt.1.1  otrzymuje brzmienie 

Do czynności opiekuna projektu edukacyjnego należy przygotowanie co najmniej jednego 

tematu w danym roku szkolnym. Jeśli nie zostanie on wybrany przez uczniów w następnym 

roku szkolnym nauczyciel zobowiązany jest podać kolejny ( bez likwidacji tematu                        

z poprzedniego roku) temat uczniowskiego projektu edukacyjnego. Nauczyciele 

uwzględniają także tematy projektów zaproponowanych przez uczniów. 

 

 

 

 

Oświęcim, dnia, 03.02.2016 r.                                     Grażyna Korczyk 
        (pieczęć i podpis  Dyrektora Szkoły) 


