REGULAMIN KONKURSU PROJEKTÓW
w ramach projektu Zdolni z Pomorza
w roku szkolnym 2021/22

§1. Ustalenia podstawowe
1. Konkurs projektów jest konkursem organizowanym w projekcie Zdolni z Pomorza realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Konkurs prowadzony jest przez Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
3. Konkurs realizowany jest w trzech obszarach, obejmujących następujące dziedziny
objęte wsparciem w ramach projektu:
1) obszar 1: matematyka, fizyka, informatyka,
2) obszar 2: biologia, chemia,
3) obszar 3: kompetencje społeczne1.
4. W każdym z obszarów projekty konkursowe powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z zakresu różnych nauk.
5. Maksymalny okres realizacji projektu konkursowego wynosi 6 miesięcy.
6. Dopuszczalne jest opracowanie projektu łączącego różne obszary wskazane w ust. 3,
jednak projekt musi zostać zgłoszony do konkursu w ramach dominującego obszaru.
7. W załączniku nr 1 do regulaminu zawarte są wskazówki dla uczestników, a w szczególności:
1) wytyczne dotyczące realizacji projektów konkursowych,
2) informacje na temat prezentacji projektów.
8. Terminy, o których mowa w regulaminie, określone są w harmonogramie konkursu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. Dokładny termin i miejsce spotkania konkursowego zostaną podane na portalu
www.zdolnizpomorza.pl dalej zwanym portalem.
10. Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku powołuje:
1) Komitet Organizacyjny konkursu, w skład którego wchodzą:
a) przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
b) koordynator Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego,

W projekcie wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto (tj. muzyczną, plastyczną,
taneczną itp.).
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c) lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli prowadzonej
w ramach projektu Zdolni z Pomorza,
2) komisję konkursową, w skład której wchodzą minimum trzy osoby będące
specjalistami w zakresie wybranego obszaru uzdolnień objętych wsparciem w
ramach Projektu.
§2. Cele konkursu
1. Zainicjowanie działań uczniów o charakterze naukowym, badawczym i konstruktorskim.
2. Zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z zakresu dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień kierunkowych.
4. Pobudzenie uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności.
5. Motywowanie poprzez promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
7. Promowanie osiągnięć uczniów.
§3. Uczestnicy konkursu
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły projektowe składające się z minimum dwóch uczniów wspólnie realizujących projekt konkursowy, przy czym w wypadku uzyskania nagrody następuje jej podział proporcjonalnie do liczby członków
zespołu. Zespół może składać się z uczniów różnych grup zajęciowych z terenu jednego lub kilku powiatów.
2. Konkurs projektów skierowany jest do uczniów VI, VII, VIII klasy szkoły podstawowej,
uczniów szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
3. Każdy z członków zespołu projektowego musi być objęty wsparciem przez Lokalne
Centrum Nauczania Kreatywnego, a w konsekwencji być uczestnikiem jednego z 19
projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z
Pomorza;
4. Uczniowie pracują nad projektem samodzielnie.
5. Zespół projektowy objęty jest wsparciem opiekuna zespołu – nauczyciela, który nieodpłatnie sprawuje opiekę dydaktyczną, której celem jest wsparcie zespołu projektowego w realizacji projektu konkursowego.
6. Do udziału w konkursie dopuszczone są wyłącznie projekty oryginalne, nie publikowane wcześniej i nie realizowane na potrzeby innego konkursu.
7. Z uwagi na fakt współfinansowania projektu Zdolni z Pomorza ze środków Unii Europejskiej uczniowie – uczestnicy konkursu projektów – zobowiązani są do złożenia
kompletu dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie, tj.:
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1) deklaracja uczestnictwa,
2) dwa oświadczenia dot. przetwarzania danych,
3) formularz danych uczestnika projektu,
4) oświadczenie uczestnika nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, należy złożyć na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14 z dopiskiem „Konkurs projektów” najpóźniej w dniu
prezentacji..
W momencie zmiany członków zespołu, nowy uczestnik powinien niezwłocznie dostarczyć komplet dokumentów na podany adres.
9. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 8 wyklucza dalszy udział
w konkursie.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, podpisuje pełnoletni uczeń, a w wypadku
ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny. Wzory dokumentów zostaną zamieszczone na portalu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji podanych danych osobowych
uczestników, np. poprzez wezwanie do przesłania kopii dokumentów lub stawienie
się osobiście w jego siedzibie.
12. W wypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek w podanych danych osobowych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do potwierdzenia danych drogą elektroniczną.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z liczbą punktów na listach rankingowych uczestników konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale odmowa skutkuje niemożnością wzięcia
udziału w konkursie.
14. Dodatkowo organizator konkursu zwróci się do opiekuna zespołu, o którym mowa
w ust. 5, z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.
15. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, po terminie i dokonane w inny
sposób, niż opisany na portalu, nie będą rozpatrywane.
§4. Organizacja i przebieg konkursu
1. Etapy przebiegu konkursu:
1) Zgłoszenie
a) zgłoszenie realizowane jest poprzez formularz zamieszczony na
stronie www.zdolnizpomorza.pl oraz przesłany do opiekunów pedagogiczno-metodycznych LCNK.
b) w zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących danych:
• wybrany obszar,
• temat projektu,
• skład zespołu projektowego i dane kontaktowe,
• dane opiekuna zespołu,
• opis planowanego projektu,
• okres realizacji projektu,
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2) Sprawozdanie cząstkowe – w terminie do dwóch tygodni po połowie wskazanego w opisie projektu konkursowego okresu realizacji tego projektu zespół
projektowy przesyła sprawozdanie z prac, nie później niż w terminie wskazanym w harmonogramie, które wykonał do tej pory, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora,
3) Sprawozdanie końcowe – sprawozdanie końcowe – w terminie do dwóch tygodni po upływie wskazanego w opisie projektu konkursowego okresu realizacji tego projektu zespół projektowy przesyła sprawozdanie z wykonanych
prac, nie później niż w terminie wskazanym w harmonogramie, zgodnie z
wzorem udostępnionym przez Organizatora,
4) Prezentacja projektów – podczas spotkania konkursowego zespoły projektowe prezentują przygotowany projekt konkursowy zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do regulaminu; w zależności od liczby projektów
może zostać przeprowadzona więcej niż jedna prezentacja projektów.
2. Na podstawie prezentacji projektów komisja konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów, które uzyskają nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z zespołem projektowym w trakcie
tworzenia projektu konkursowego, w celu uzyskania informacji o stanie zaawansowania prac.
4. Komisja konkursowa realizuje następujące zadania:
1) ocena sprawozdania cząstkowego,
2) ocena sprawozdania końcowego,
3) ocena projektów podczas prezentacji projektów, zgodnie z następującymi kryteriami:
a) kryterium 1: ocena merytoryczna (tj. poprawność sformułowania
tematu; zastosowanie właściwych metod i narzędzi; właściwy język
danej dziedziny; czytelność, zrozumiałość i kompletność opisu; uzasadnienie wniosków, właściwy sposób wykorzystania zasobów,
w tym budżetu),
b) kryterium 2: sposób prezentacji projektu (tj. czytelność wywodu,
liczba zawartych informacji, zastosowane metody prezentacji treści –
nie jest oceniana umiejętność występowania przed publicznością),
c) kryterium 3: oryginalność (tj. kreatywność doboru tematu; zgodność
z aktualnym stanem badań i osiągnięciami w danej dziedzinie; unikatowość na tle upowszechnionych tematów zgłaszanych w innych
konkursach organizowanych dla Uczniów);
d) kryterium 4: zgodność z wytycznymi realizacji projektu (tj. kompletność wymaganych informacji, dyscyplina czasowa, właściwy harmonogram prac; odpowiedni podział prac pomiędzy uczestnikami zespołu projektowego; poprawne uzasadnienie przyjętego planu prac).
§5. Nagrody
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1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie projektów, odrębnie w każdym z obszarów wskazanych w §1 ust 3, przyznawane są nagrody w postaci bonów/kart podarunkowych lub nagród rzeczowych dla każdej osoby z nagradzanego zespołu projektowego, z wyłączeniem nauczyciela opiekuna.
2. Wręczenie nagród następuje na uroczystej gali wręczania nagród, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W razie nieobecności ucznia, nagrodę może odebrać rodzic
lub inna pisemnie upoważniona przez niego osoba. Nagrody nieodebrane podczas gali będzie można odebrać w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
3. Komisji przysługuje prawo innego rozdzielenia nagród, np. z uwzględnieniem dodatkowych kategorii wiekowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
§6. Ustalenia końcowe
1. W wypadku późniejszego prezentowania projektu konkursowego w mediach lub
przed publicznością uczestnicy konkursu są zobowiązani do informowania o fakcie,
iż opracowany przez nich projekt konkursowy powstał w ramach Konkursu projektów
finansowanego ze środków projektu Zdolni z Pomorza.
2. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w trakcie trwania konkursu.
3. Projekt musi być dziełem oryginalnym. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich osób
trzecich skutkować będzie dyskwalifikacją z konkursu.
4. Ujawniona forma niesamodzielnej pracy uczniów skutkuje dyskwalifikacją zespołu
projektowego.
5. Wszystkie informacje na temat konkursu będą udostępniane na bieżąco na portalu.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo odwołania się do Komitetu Organizacyjnego w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu ogłoszenia wyników.
7. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzyga Komitet Organizacyjny
konkursu.
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