
Białośliwie, 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 

 

 

 

 

 

 



 

Białośliwie, dn. …………………  

 

Kontrakt  
Zawarty w dniu ……………………….. 

 

 między ……………………………………… 
   imię i nazwisko nauczyciela 

 

 a grupą projektową w składzie: 
 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. ………………………………………….. 

6. ………………………………………….. 

7. ………………………………………….. 
        imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

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

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

Cele projektu: …………………………………………………………………... 

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

Przedmiot działań projektowych: ……………………………………………... 

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

Efekt końcowy projektu: ………………………………………………………. 

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

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

 

 

  1. ………………………………… 

        2. ……………………………….........

        3. ……………………………………. 

        4. …………………………………… 

        5. ……………………………………. 

6. ………………………………… 

…………………………………    7. ……………………………………. 

 podpis nauczyciela      podpisy uczniów 

    

 

 

 



 

KARTA  PROJEKTU 

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

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

Skład zespołu uczniowskiego:   

1. ……………………………  

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

6. …………………………… 

7. …………………………… 

Opiekun zespołu: 

……………………………………………………………………………… 
    

 

Temat do rozwiązania w projekcie: ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cele projektu: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………...……

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

Plan pracy: 

Zadania Działania 
Osoby 

odpowiedzialne 

Osoby 

wspomagające 

Termin 

wykonania 

prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

Konsultacje: 

Termin 

konsultacji 

Uczestnicy 

konsultacji 

Nauczyciel – 

konsultant 

Tematyka 

konsultacji 
(zadania – opis) 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

Prezentacja: 

Termin 

prezentacji 

Miejsce 

prezentacji 

Forma 

przedstawienia 

Osoby 

prezentujące 

Odbiorcy 

prezentacji 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 



Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

 

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

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

 

Cele projektu / oczekiwane efekty: ……………………………………………………………. 

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

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

 

Czas realizacji: …………………………………………………………………………………. 

 

Skład zespołu zadaniowego: …………………………………………………………………… 

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

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

 

Opiekun: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Wykaz źródeł wykorzystanych podczas realizacji zadania: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis przebiegu realizacji projektu edukacyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Refleksje po zrealizowaniu projektu (co było kłopotem, co sprawiło satysfakcję, jakie są 

konkretne efekty, czego się nauczyliśmy, jakich nabyliśmy umiejętności): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  1. ………………………………… 

        2. ………………………………...

        3. ………………………………… 

        4. ………………………………… 

        5. ………………………………… 

6…………………………………. 

Białośliwie, dn. ……………….…    7. …………………………………
              podpisy uczniów 


