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1. Wstęp

Niniejszy podręcznik zawiera listę zadań kluczowych w odniesieniu do każdego z zasadniczych
elementów proponowanego w ramach innowacji produktu finalnego. Poszczególne rozdziały zawierają, oprócz listy działań, także odesłania do załączników, które ułatwią ewentualnym zainteresowanym wdrożenie innowacji.
Załączniki do dokumentu można podzielić na cztery kategorie:
1. Dokumenty związane z przeprowadzonymi podczas realizacji projektu innowacyjnego badaniami oraz procedurami dot. ewaluacji (np. raporty z ewaluacji).
2. Dokumenty o charakterze programowym, opisujące przyjęte w ramach projektu innowacyjnego założenia związane ze wspieraniem uczniów uzdolnionych (np. przyjęty model uzdolnień lub przyjęte zasady bądź procedury dot. realizacji konkretnych działań).
3. Wzorcowe materiały dydaktyczne, które mogą stanowić wzór na potrzeby opracowania odpowiednich materiałów podczas wdrażania innowacji (np. przykładowe autorskie programy
nauczania, ramowe programy nauczania, wzorcowe zestawy materiałów dydaktycznych,
wzorcowe scenariusze zajęć pozalekcyjnych).
4. Wzory dokumentów, które mogą zostać wykorzystane podczas wdrażania produktu finalnego
(np. wzory dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, wzory umów, wzory uchwał organu stanowiącego)
Z uwagi na fakt, iż potencjalnymi użytkownikami innowacji będą jednostki samorządu terytorialnego, załączono dokumentację uwzględniającą podmiotowe zobowiązanie tych podmiotów do
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759). W celu zachowania czytelności dokumentacji w większości wypadków zachowano określenia definiujące projektodawcę (Województwo Pomorskie/Departament Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego). Z dokumentów usunięto dane osobowe oraz informacje dotyczące kwot i źródeł
finansowania.
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2. Model systemu wspierania uczniów uzdolnionych Zdolni z Pomorza

Przyjęty model systemu wspierania uczniów uzdolnionych składa się z następujących elementów:
1. regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych,
2. sieć centrów nauczania kreatywnego,
3. system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych,
4. formy wspierania ucznia uzdolnionego:
a. zajęcia pozalekcyjne,
b. spotkania akademickie,
c. obozy naukowe,
d. opieka merytoryczna uczelni wyższych,
e. stypendia,
f.

konkursy,

5. rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych:
a. rekrutacja,
b. doskonalenie nauczycieli,
6. portal edukacyjny z platformą e-learningową.

W kolejnych rozdziałach wymieniono kluczowe działania niezbędne do realizacji wymienionych elementów systemu. Poszczególnym działaniom przyporządkowano załączniki, które mogą zostać wykorzystane podczas wdrożenia.
Załączniki zostały dobrane pod kątem jak największej przydatności w celu wdrożenia innowacji, stąd zdecydowano o zamieszczeniu także dokumentów o charakterze czysto technicznym w stosunku do samego systemu wspierania uczniów uzdolnionych, jak np. wzory uchwał czy przykładowe
specyfikacje istotnych warunków zamówienia do postępowań przetargowych.
Załączone wzorcowe dokumenty pozwolą na uniknięcie konieczności samodzielnego ich
opracowywania przez ewentualnych stosujących produkt finalny – wystarczy jedynie dostosować
załączone wzory do specyfiki podmiotu oraz uwzględnić ew. zmiany prawne w zakresie np. problematyki zamówień publicznych czy podejmowania uchwał przez organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego.
8

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Z uwagi na fakt, iż prace przygotowawcze w postaci opracowania np. wzorów umów czy projektów uchwał są bardzo czasochłonne, wykorzystanie przetestowanych wzorów pozwoli na szybsze
wdrożenie innowacji.
Możliwe jest wykorzystanie poszczególnych elementów innowacji bez wdrażania całego systemu, w tym np. bezpośrednio przez nauczycieli uczniów uzdolnionych. Z tego względu zamieszczono
w niniejszej instrukcji także wzorcowe materiały dydaktyczne. Mogą one zostać wykorzystane podczas pracy z uczniami uzdolnionymi lub jako wzór w ramach tworzenia własnego warsztatu pracy
przez nauczyciela.
Na potrzeby szerokiego grona osób i instytucji zainteresowanych problematyką wspierania
rozwoju uzdolnień w dokumentacji zawarto szereg powstałych w ramach realizacji projektu opracowań dot. potrzeb uczniów uzdolnionych, przyjętego modelu uzdolnień itp. Zdecydowano także, że
załączone zostaną raporty ewaluacyjne, które zawierają dane zebrane w ramach realizacji projektu,
w ramach którego przeprowadzono unikatową, największą akcję diagnozy uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyk, fizyki lub informatyki. Dane takie mogą posłużyć do dalszych
prac naukowych, a także stać się inspiracją do podejmowania innych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji uczniów u szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Zgodnie z opinią wyrażoną w opisanych powyżej dokumentach, zaproponowana innowacja
ma charakter uniwersalny i możliwe jest zastosowanie opracowanego modelu także w odniesieniu do
innych typów uzdolnień. W takiej sytuacji niektóre zaproponowane procedury i działania, a także
wzory dokumentów, będzie można zastosować bezpośrednio, inne zaś będą dla ewentualnego wdrażającego inspiracją i pomocą w opracowywaniu własnych dedykowanych rozwiązań.
W stosunku do zakresu i zasięgu działań podejmowanych w ramach tworzenia regionalnego
systemu uzdolnień, opisywana innowacja jest relatywnie łatwa do wdrożenia. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji, w tym zwłaszcza opinie bezpośrednich uczestników projektu – uczniów uzdolnionych
oraz ich nauczycieli, wskazują zarówno na duże zapotrzebowanie w zakresie wsparcia, jak i wysoki
stopień spełnienia oczekiwań grup docelowych przez zaproponowany system.
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2.1 Regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów
uzdolnionych
Lista najważniejszych działań dot. tworzenia regionalnego programu i partnerstwa na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Zasady współpracy w ramach partnerstwa (Załącznik 2.1.1 – zasady współpracy partnerów).
2. Konsultacje dotyczące zakresu współpracy i zadań realizowanych w ramach partnerstwa (Załącznik 2.1.2 – harmonogram spotkań w projekcie).
3. Opracowanie listu intencyjnego (Załącznik 2.1.3 – wzór listu intencyjnego).
4. Podpisanie listów intencyjnych o wzajemnej współpracy.
5. Spotkania informacyjne dotyczące zadań realizowanych w ramach partnerstwa.
6. Opracowanie porozumienia z przedstawicielami jst (Załącznik 2.1.4 – wzór porozumienia).
7. Opracowanie porozumienia z przedstawicielami uczelni wyższych (Załącznik 2.1.5 – wzór porozumienia).
8. Opracowanie porozumienia z przedstawicielami pracodawców (Załącznik 2.1.6 – wzór porozumienia).
9. Opracowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik 2.1.7 – wzór
umowy).
10. Podpisanie porozumień i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w powiatach.
11. Opracowanie projektu uchwały dla lokalnych samorządów w zakresie podjęcia współpracy
w ramach projektu (Załącznik 2.1.8 – projekt uchwały Rady Powiatu).
12. Uchwały podjęte w lokalnych samorządach dotyczące współpracy w zakresie realizacji projektu (Załącznik 2.1.9 – wzór podjętej uchwały w powiecie kartuskim).
13. Spotkania służące wymianie doświadczeń i podsumowaniu realizacji zadań oraz planu działania w kolejnych etapach realizacji projektu.
Lista najważniejszych działań dot. powołania rady konsultacyjnej na rzecz wspierania uczniów
uzdolnionych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Konsultacje dotyczące zakresu zadań i członków rady.
2. Opracowanie regulaminu rady (Załącznik 2.1.10 – wzór regulaminu).
3. Opracowanie formularza przystąpienia do rady (Załącznik 2.1.11 – wzór deklaracji).
4. Podjęcie uchwały powołującej radę konsultacyjną (Załącznik 2.1.12 – wzór uchwały).
5. Spotkania rady konsultacyjnej.
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2.2 Sieć centrów nauczania kreatywnego
Lista najważniejszych działań dot. tworzenia sieci centrów nauczania kreatywnego wraz z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie regulaminu LCNK (Załącznik 2.2.1 – wzór regulaminu).
2. Mapa 10 powiatów – etap testowania (Załącznik 2.2.2 – mapa).
3. Opracowanie umowy z koordynatorem LCNK (Załącznik 2.2.3 – wzór umowy).
4. Opracowanie umowy z psychologiem LCNK (Załącznik 2.2.4 – wzór umowy).
5. Opracowanie umowy z koordynatorem RCNK (Załącznik 2.2.5 – wzór umowy).
6. Podjęcie uchwały powołującej LCNK (Załącznik 2.2.6 – wzór uchwały).
7. Opracowanie szablonu pism dotyczących powstania LCNK (Załącznik 2.2.7 – wzory pism).
8. Spotkania.
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2.3 System diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych
Lista najważniejszych działań dotyczących diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych:
I. Przygotowanie rekrutacji
1. Kampania informacyjna dotycząca systemu oraz procesu rekrutacji uczniów.
2. Zasady rekrutacji uczniów do systemu opublikowane na stronach internetowych.
3. Spotkania informacyjne dla PPP oraz szkół na temat procesu rekrutacji.
4. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania ucznia zdolnego.
5. Powołanie komisji rekrutacyjnych w powiatach.
6. Systemem wspierania uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki
i informatyki zostają bezpośrednio objęci uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
7. Udział w systemie bierze około 1% populacji uczniów odpowiednio gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa.
8. Rekrutacja uczniów przeprowadzana jest raz w roku, proces rozpoczyna się co najmniej miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Rekrutacją obejmuje się uczniów następujących klas:
wariant I
kl. VI SP, kl. I, II, III G i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej – w pierwszym roku,
kl. VI SP – w kolejnym roku.
wariant II
kl. I, II, III G i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej – w pierwszym roku,
kl. VI SP i kl. I G. – w drugim roku,
kl. VI SP – w kolejnym roku.
wariant III
kl. VI SP – w pierwszym roku,
kl. VI SP – w kolejnych latach.
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II. Zasady rekrutacji
1. Ucznia zgłasza nauczyciel (lub pedagog/psycholog) przekazując arkusz nominacji i wniosek do
powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze zgodą rodziców (lub opiekunów
prawnych) na udział w systemie w przypadku ucznia niepełnoletniego.
2. Ucznia może również zgłosić rodzic lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega jego wybitne
uzdolnienia.
3. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki są włączani do systemu w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych. Dodatkowo zostaną oni poddani badaniom diagnostycznym.
4. Lista olimpiad i konkursów (patrz pkt. 3)
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad:
•

Olimpiada Matematyczna,

•

Olimpiada Fizyczna,

•

Olimpiada Informatyczna.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad:
•

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

•

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.

Laureaci następujących wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
•

Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów gimnazjum,

•

Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów gimnazjum,

•

Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów gimnazjum.

5. Każdy uczeń zgłoszony do systemu przechodzi badania diagnostyczne w poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz test uzdolnień kierunkowych.
6. Uczniowie po przejściu badań diagnostycznych przystępują do testu uzdolnień kierunkowych
(nie dotyczy laureatów).
7. Wyniki badań diagnostycznych oraz testu uzdolnień kierunkowych stanowią kryterium przyjęć uczniów uzdolnionych do projektu w poszczególnych powiatach.
8. Po zakończeniu procesu rekrutacji uczniów (na początku roku szkolnego ) każdy powiat tworzy i ogłasza listę uczniów przyjętych do udziału w systemie (w tym listę rezerwową) oraz listę
uczniów zidentyfikowanych do szczególnego wsparcia przez szkoły macierzyste.
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9. W ramach systemu uczeń zostaje objęty wsparciem w zakresie jednego przedmiotu.
10. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w systemie jego miejsce zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
11. Obowiązuje zasada „otwartych drzwi”, tzn. istnieje możliwość włączenia ucznia uzdolnionego
do systemu w szczególnej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie tytułu laureata Olimpiady, Ligi Zadaniowej organizowanej w ramach systemu).
12. W przypadku zgłoszenia ucznia po upływie terminu rekrutacji zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.
13. Uczeń zakwalifikowany do systemu zobowiązany będzie do podpisania i złożenia deklaracji
uczestnictwa.
III. Etapy rekrutacji – krok po kroku
Krok 1. Nauczyciel (lub inna osoba np. pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia uzdolnionego do udziału w systemie.
Krok 2. Ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji rodzic (lub inna osoba pełnoletnia,
która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia).
Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w powiatowej poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do poradni psychologiczno-pedagogicznej w powiecie.
Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych
należy przekazać do poradni wypełnione zgłoszenie dla laureatów wraz z kopią potwierdzającą uzyskany tytuł.
Krok 6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeprowadzają badania diagnostyczne uczniów.
Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych.
Krok 8. Ogłoszenie w powiatach listy uczniów przyjętych do systemu (wraz z listą rezerwową).
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IV. Terminy rekrutacji
•

maj - czerwiec

Przekazywanie wniosków wraz z arkuszami nominacji do poradni psychologiczno-pedagogicznej
w powiecie.
•

do 15 czerwca

Zgłoszenia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
z matematyki, fizyki i informatyki
•

czerwiec - sierpień

Badania diagnostyczne w powiatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
•

wrzesień

Przeprowadzenie testu uzdolnień kierunkowych
•

do 30 września

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do systemu w poszczególnych powiatach.
V. Diagnoza ucznia
1. Badania

diagnostyczne

przeprowadzane

zostaną

przez

poradnie

psychologiczno-

-pedagogiczne w terminie uzgodnionym indywidualnie po przekazaniu wniosku wraz z arkuszem nominacji.
2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokumentują diagnozę uczniów zgodnie z załączonym szablonem opinii.
3. Uczniowie zostaną przebadani przy pomocy następujących narzędzi:
a. Testy do badania inteligencji:
•

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – WISC-R / Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – WAIS-R(PL) lub APIS-P (R)/APIS-Z do wyboru przez psychologa badającego
w zależności od wieku ucznia oraz wielkości grupy badanej.

b. Testy do badania inteligencji i uzdolnień kierunkowych:
•

Test Matryc Ravena w Wersji dla Zaawansowanych TMZ ,

•

Test Matryc Ravena w Wersji Standard (ucz. kl. VI SP i I G.).

c. Testy do badania zdolności twórczych:
•

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP (Urbana, Jellena).
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4. Zgodnie z przyjętym modelem uzdolnień uczniowie uzdolnieni to uczniowie osiągający:
•

IQ minimum 130 lub minimum 8 sten w Baterii Apis-P(R)/Apis-Z,

•

wysoki lub bardzo wysoki wynik w testach Raven’a odpowiednich dla wieku,

albo
•

IQ minimum 120 lub minimum 7 sten w Baterii Apis-P(R)/Apis-Z przy wysokich lub bardzo wysokich wynikach w podtestach badających logiczne myślenie, wyobraźnię geometryczną, przestrzenną, zdolności rachunkowe,

•

wyższy niż przeciętny wynik w testach Raven’a odpowiednich dla wieku,

•

wysokie zdolności twórcze w teście twórczego myślenia.

5. Ponadto z uczniami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która da odpowiedź na
pytania o zaangażowanie ucznia w zadanie, chęć i motywację do samorozwoju i udziału
w systemie.

6. Test uzdolnień kierunkowych, badający predyspozycje i osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji matematyczno -fizyczno-informatycznych zostanie przeprowadzony we wrześniu na
trzech poziomach, oddzielnie dla uczniów którzy ukończyli odpowiednio :
−

kl. VI SP oraz kl. I Gimnazjum,

−

kl. II i III Gimnazjum,

−

kl. I i II Szkoły Ponadgimnazjalnej.

VI. Miejsce składania dokumentów
1. Wypełniony wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawierający zgodę rodziców/opiekunów prawnych, wraz z wypełnionym arkuszem nominacji i formularzem zgody na
przetwarzanie danych, przekazać należy osobiście lub pocztą do właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumenty każdego ucznia powinny znaleźć się w oddzielnej kopercie. W wypadku zgłoszeń
zbiorczych kilku uczniów (np. z danej szkoły), każdy komplet dokumentów powinien być trwale zszyty lub umieszczony w oddzielnej foliowej koszulce.
3. Uczniowie szkół niepublicznych wnioski składają do poradni, na której obszarze działania
znajduje się ich szkoła.
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VII. Załączniki
1. Załącznik 2.3.1. Diagnoza. Założenia do systemu diagnozowania uzdolnień z uwzględnieniem
podejścia psychologiczno-pedagogicznego.
2. Załącznik 2.3.2. Diagnoza. Lista narzędzi i metod rekomendowanych do diagnozy uzdolnień
ogólnych i kierunkowych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Załącznik 2.3.3. Zasady rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza.
4. Załącznik 2.3.4. Diagnoza. Arkusz nominacji.
5. Załącznik 2.3.5.Tabela wyników badań diagnostycznych przeprowadzanych przez PPP.
6. Załącznik 2.3.6. Procedura przeprowadzenia TUK.
7. Załącznik 2.3.7. Regulamin ramowy Komisji Rekrutacyjnej.
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2.4 Formy wspierania ucznia uzdolnionego
Lista najważniejszych działań dot. proponowanych form wspierania uczniów uzdolnionych wraz
z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie zasad udziału uczniów w projekcie (załącznik nr 2.4.1 zasady udziału uczniów
w projekcie).
2. Opracowanie deklaracji udziału uczniów w projekcie (załącznik nr 2.4.2 deklaracja udziału
w projekcie).

2.4.1 Zajęcia pozalekcyjne
Lista najważniejszych działań dot. zajęć pozalekcyjnych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania na zatrudnienie nauczycieli (załącznik 2.4.1.1 – Uchwała Zarządu UMWP i SIWZ ).
2. Podpisanie umów z nauczycielami wybranymi w postępowaniu przetargowym (załącznik
2.4.1.2 – wzór umowy).
3. Przekazanie szablonów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (załącznik 2.4.1.3 – dokumentacja dla nauczycieli).
4. Przekazanie nauczycielom programów ramowych (załączniki 2.4.1.4 – programy ramowe dla
nauczycieli).
5. Przekazanie nauczycielom wzorcowych zestawów zadań (załącznik 2.4.1.5 – wzorcowe zestawy zadań).
6. Analiza potrzeb uczniów przeprowadzona przez psychologów LCNK.
7. Współpraca z koordynatorami RCNK i LCNK w zakresie organizacji i koordynacji działań związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych w powiatach.
8. Rozliczenie z nauczycielami w zakresie przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych.
9. Monitorowanie i nadzór merytoryczny przebiegu zajęć pozalekcyjnych (załącznik 2.4.1.6
umowa z koordynatorem przedmiotowym).
10. Ewaluacja zajęć na bieżąco i po zakończeniu prowadzenia zajęć w LCNK.
11. Publikacja opracowanych przez nauczycieli wzorcowych materiałów na platformie edukacyjnej (zał. 2.4.1.7 Wzorcowe Autorskie Programy Nauczania i Scenariusze).

18

Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

2.4.2 Spotkania akademickie
Lista najważniejszych działań dot. zajęć pozalekcyjnych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Przeprowadzenie rozeznania rynku wśród uczelni wyższych o profilu związanym z obranymi
założeniami wdrażania produktu finalnego.
2. Opracowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie postępowania na organizację i przeprowadzenie spotkań akademickich (załącznik 2.4.2.1 – SIWZ wraz ze wzorem umowy).
3. Wybór wykonawców i ścisła współpraca z koordynatorami RCNK i specjalistą ds. współpracy
z partnerami w zakresie organizacji spotkań akademickich.
4. Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami.
5. Złożenie przez wykonawców programów i harmonogramów spotkań akademickich:
a. Załącznik 2.4.2.2 – Program spotkań akademickich z matematyki.
b. Załącznik 2.4.2.3 – Harmonogram spotkań akademickich z matematyki.
c. Załącznik 2.4.2.4 – Program spotkań akademickich z fizyki.
d. Załącznik 2.4.2.5 – Harmonogram spotkań akademickich z fizyki.
e. Załącznik 2.4.2.6 – Program spotkań akademickich z informatyki.
f.

Załącznik 2.4.2.7 – Harmonogram spotkań akademickich z informatyki.

6. Monitorowanie przebiegu spotkań akademickich (załącznik 2.4.2.8 – wzór ankiety).
7. Rozliczenie wykonawców po zakończonych spotkaniach akademickich.
8. Ewaluacja po zakończeniu przeprowadzonych zajęć.

2.4.3 Obozy naukowe
Lista najważniejszych działań dot. obozów naukowych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie wytycznych do organizacji obozów naukowych dla poszczególnych poziomów
edukacyjnych oraz ewentualnie przedmiotów:
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a. Załącznik 2.4.3.1 Matematyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla
uczniów uzdolnionych. Gimnazjum.
b. Załącznik 2.4.3.2 Matematyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla
uczniów uzdolnionych. Szkoła ponadgimnazjalna.
c. Załącznik 2.4.3.3 Fizyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla uczniów
uzdolnionych. Gimnazjum.
d. Załącznik 2.4.3.4 Fizyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla uczniów
uzdolnionych. Szkoła ponadgimnazjalna.
e. Załącznik 2.4.3.5 Informatyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla
uczniów uzdolnionych. Gimnazjum.
f.

Załącznik 2.4.3.6 Informatyka. Wytyczne do organizacji obozów naukowych dla
uczniów uzdolnionych. Szkoła ponadgimnazjalna.

2. Opracowanie zasad uczestnictwa uczniów w obozach naukowych (pkt IV załącznika 2.4.1 –
Zasady uczestnictwa uczniów w formach wsparcia organizowanych w ramach projektu).
3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na zorganizowanie obozów naukowych (załącznik
2.4.3.7 – SIWZ oraz wzór umowy).
4.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

5. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników przy współpracy z koordynatorami LCNK i koordynatorem RCNK.
6. Nadzór nad organizacją obozów (kontrola stanu autobusów przez policję, kontrola podczas
obozów, odbiór uczestników).
7. Rozliczenie organizacji obozów.
8. Ewaluacja po zakończeniu przeprowadzonych obozów.
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2.4.4 Opieka merytoryczna szkół wyższych
Lista najważniejszych działań dot. opieki merytorycznej szkół wyższych wraz z odesłaniem do załączników:
1. Nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi w województwie.
2. Opracowanie i podpisanie listów intencyjnych z uczelniami wyższymi (wzór w załączniku
2.1.3).
3. Opracowanie i podpisanie porozumień z uczelniami wyższymi (wzór w załączniku 2.1.5).
4. Zatrudnienie specjalisty ds. współpracy z partnerami (załącznik 2.4.4.1 – wzór umowy).
5. Opracowanie i przeprowadzenie procedury wyboru uczniów szczególnie uzdolnionych objętych opieką mentora (procedura w załączniku 2.4.1).
6. Opracowanie harmonogramu działań w procedurze udzielenia uczniom wybitnie uzdolnionym indywidualnego wsparcia poprzez opiekę mentora (załącznik 2.4.4.2 – harmonogram
działań).
7. Opracowanie wzoru opinii nauczyciela w sprawie udzielenia indywidualnych konsultacji
z opiekunem akademickim (załącznik 2.4.4.3 – wzór opinii nauczyciela).
8. Opracowanie wzoru opinii psychologa w sprawie udzielenia indywidualnych konsultacji
z opiekunem akademickim (załącznik 2.4.4.4 – wzór opinii psychologa).
9. Współpraca z koordynatorem RCNK i specjalistą ds. współpracy z partnerami w zakresie wyboru opiekuna akademickiego dla wybranych uczniów.
10. Opracowanie i podpisanie umowy z opiekunami akademickimi (załącznik 2.4.4.5 – wzór umowy z opiekunem akademickim).
11. Monitorowanie przebiegu opieki mentora.
12. Ewaluacja po zakończeniu przeprowadzonych zajęć.
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2.4.5 Stypendia
Lista najważniejszych działań dot. stypendiów wraz z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie dokumentu regulującego przyznawanie stypendiów w ramach systemu wspierania uczniów uzdolnionych (załącznik 2.4.5.1. – regulamin programu wsparcia stypendialnego).
2. Współpraca z koordynatorami LCNK w zakresie listy uczniów objętych wsparciem stypendialnym.
3. Opracowanie i podejmowanie uchwał o przyznaniu i utracie stypendium (załącznik 2.4.5.2 –
wzór uchwały o przyznaniu i utracie prawa do stypendium).
4. Przygotowanie listy stypendystów objętych programem wsparcia stypendialnego i wypłata
poszczególnych transz stypendium.
5. Monitorowanie przyznawania i wypłaty stypendium.
6. Ewaluacja po zakończeniu etapu testowania.

2.4.6 Konkursy
Lista najważniejszych działań dot. konkursów wraz z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie zadań na Ligę Zadaniową (załącznik 2.4.6.1 – wzór umowy na opracowanie zadań).
2. Opracowanie Regulaminu Ligi Zadaniowej (załącznik 2.4.6.2 – wzór regulaminu).
3. Opracowanie i ogłoszenie Harmonogramu Ligi Zadaniowej (załącznik 2.4.6.3 – wzór harmonogramu).
4. Ogłoszenie i promocja Ligi Zadaniowej w środowisku oświatowym i w prasie regionalnej.
5. Przeprowadzenie kolejnych etapów Ligi Zadaniowej, we współpracy z koordynatorami RCNK,
specjalistą ds. współpracy z partnerami.
6. Sprawdzanie zadań nadesłanych przez uczestników Ligi Zadaniowej (załącznik 2.4.6.4 – wzór
umowy na sprawdzanie zadań Ligi Zadaniowej).
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7. Opracowanie i ogłoszenie Regulaminu Konkursu Projektów (załącznik 2.4.6.5 – wzór regulaminu).
8. Opracowanie i ogłoszenie Harmonogramu Konkursu Projektów (załącznik 2.4.6.6 – wzór
harmonogramu).
9. Powołanie Komisji Oceniającej w ramach Konkursu Projektów.
10. Przeprowadzenie kolejnych etapów Konkursu Projektów.
11. Zakup nagród i statuetek dla laureatów konkursów.
12. Uroczyste wręczenie nagród i statuetek wraz z prezentacją nagrodzonych Projektów na konferencji podsumowującej etap testowania wraz z galą wręczania nagród (załącznik 2.4.6.7 –
program konferencji).
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2.5 Rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych
Lista najważniejszych działań dot. rekrutacji i wspierania nauczycieli uczniów uzdolnionych wraz
z odesłaniem do załączników:
1. Opracowanie zasad udziału nauczycieli w systemie wspierania uczniów uzdolnionych (majczerwiec w danym roku szkolnym):
a. Załącznik 2.5.1 Zasady udziału nauczycieli w projekcie Pomorskie – dobry kurs na
edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki,
b. Załącznik 2.5.2 Deklaracja udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i formularzem danych do podsystemu PEFS,
c. Załącznik 2.5.3 Formularz aplikacji nauczyciela do udziału w projekcie Pomorskie –
dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie (Zdolni z Pomorza) – rekrutacja uzupełniająca.
2. Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (czerwiec-sierpień w danym
roku szkolnym)
a. Procedura opisana szczegółowo w rozdziale 2.4.1 Zajęcia pozalekcyjne.
3. Organizacja kursu doskonalącego z zakresu pracy z uczniami uzdolnionymi (sierpień do września w danym roku szkolnym):
a. Załącznik 2.5.4 Uchwała w sprawie wyboru trybu zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w związku z realizacją projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zatwierdzenia projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołania komisji przetargowej,
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b. Załącznik 2.5.5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze szczegółowym
opisem zamówienia oraz wzorem umowy na przeprowadzenie kursu doskonalącego.
c. Załącznik 2.5.6 Wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji kursu doskonalącego dla
nauczycieli z zakresu pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi wraz z wzorami dokumentacji: listowniki, lista obecności i zakwaterowania, potwierdzenie odbioru zaświadczeń ukończenia kursu, dzienniki zajęć, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora kursu,
d. Załącznik 2.5.7 Program kursu doskonalącego – matematyka gimnazjum,
e. Załącznik 2.5.8 Program kursu doskonalącego – matematyka szkoła ponadgimnajzalna,
f.

Załącznik 2.5.9 Program kursu doskonalącego – fizyka gimnazjum,

g. Załącznik 2.5.10 Program kursu doskonalącego – fizyka szkoła ponadgimnajzalna,
h. Załącznik 2.5.11 Program kursu doskonalącego – informatyka gimnazjum,
i.

Załącznik 2.5.12 Program kursu doskonalącego – informatyka szkoła ponadgimnajzalna.

4. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej nauczycieli (w sytuacji, w której po zatrudnieniu
nauczycieli pozostają wolne miejsca na kursie: wrzesień w danym roku szkolnym).
5. Przeprowadzenie kursu doskonalącego (październik-maj w danym roku szkolnym).
6. Monitorowanie przebiegu kursu doskonalącego (na bieżąco podczas trwania kursu).
7. Ewaluacja (na bieżąco podczas trwania kursu – podsumowanie w maju w danym roku szkolnym).
8. Publikacja opracowanych w ramach kursu materiałów na portalu edukacyjnym (czerwiecsierpień w danym roku szkolnym).
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2.6 Portal edukacyjny z platformą e-learningową
Lista najważniejszych działań dot. portalu edukacyjnego wraz z odesłaniem do załączników:
1. Rozpoznanie potrzeb uczniów zdolnych oraz ustalenie, jak powinien funkcjonować portal,
aby jego działanie dopełniało i uzupełniało pozostałe działania projektowe.
2. Przygotowanie w porozumieniu z ekspertami projektu koncepcyjnego funkcjonowania portalu edukacyjnego z platformą e-learningową, a na jego bazie opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do przyszłego przetargu (przykładowy SOPZ stanowi Załącznik
nr 2.6.1 do Instrukcji Stosowania).
3. Przeprowadzenie przetargu na wykonanie internetowego portalu edukacyjnego z platformą
e-learningową (przykładowa dokumentacja z SIWZ i projektem umowy stanowi Załącznik
Nr 2.6.2 do Instrukcji Stosowania).
4. Uruchomienie portalu, poprawa ewentualnych błędów.
5. Udostępnienie na portalu instrukcji obsługi jego modułów i funkcjonalności.
6. Przeprowadzenie przetargu na dostawę lub wykonanie multimedialnych zasobów edukacyjnych na potrzeby portalu (przykładowa dokumentacja z SIWZ i projektem umowy stanowi Załącznik nr 2.6.3 do Instrukcji Stosowania).
7. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi portalu dla administratorów, redaktorów i nauczycieli.
8. Informowanie uczniów, rodziców oraz pozostałych potencjalnych użytkowników o portalu
i jego możliwościach (proces ciągły).
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