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Program spotkania

1. Rekrutacja do projektów powiatowych na rok szkolny 2017/2018

1) rekrutacja w liczbach

2) harmonogram rekrutacji

3) rekrutacja w zakresie matematyki, fizyki i informatyki

4) rekrutacja w nowych dziedzinach wsparcia

5) wymagana dokumentacja

6) informowanie o rekrutacji i jej promocja

2. Nowe dziedziny wsparcia – przypomnienie założeń realizacji

3. Informacja opiekuna pedagogiczno-metodycznego RCNK

4. Dyskusja



Rekrutacja w liczbach

lp. powiat

planowana liczba grup 

w r. szk. 2016/2017
planowana 

liczba uczniów

planowana liczba grup 

w r.szk. 2017/2018
planowana 

liczba uczniów
G PG G PG

1 chojnicki 3 3 40 6 6 64

2 człuchowski 3 3 40 6 6 64

3 gdański 3 3 40 6 6 64

4 kartuski* 9 9 128 9 9 128

5 kościerski 3 3 40 6 6 64

6 kwidzyński* 6 6 64 6 6 64

7 lęborski* 6 6 64 6 6 64

8 malborski 3 3 40 6 6 64

9 nowodworski 3 3 40 6 6 64

10 pucki 3 3 40 6 6 64

11 słupski 3 3 40 6 6 64

12 starogardzki 6 6 80 12 12 128

13 tczewski 6 6 80 12 12 128

14 wejherowski 9 9 120 18 18 192

15 sztumski 3 3 40 6 6 64

16 Gdańsk 15 15 200 30 30 320

17 Gdynia 9 9 120 18 18 192

18 Słupsk 3 3 40 6 6 64

19 Sopot 3 3 40 6 6 64

1296 1920

G - gimnazjum

PG - szkoła ponadgimnazjalna

* - pilotaż nowych dziedzin wsparcia w r. szk. 2016/17



Rekrutacja w liczbach – grupy

G - gimnazjum

PG - szkoła ponadgimnazjalna

Liczba uczniów objętych wsparciem

G PG łącznie

matematyka, fizyka, informatyka 20 20 40

biologia, chemia, kompetencje społeczne 12 12 24

łącznie 32 32 64

Przykładowy podział na grupy

G PG łącznie

matematyka 9 9 18

fizyka 5 5 10

informatyka 6 6 12

biologia 4 4 8

chemia 3 3 6

kompetencje społeczne 5 5 10

łącznie 32 32 64



Rekrutacja w liczbach - działania

Konieczne jest:

• przeanalizowanie aktualnych grup pod kątem kolejnego roku 

szkolnego (przejście uczniów do kolejnego etapu 

edukacyjnego, ukończenie nauki itp.)

• określenie liczby wolnych miejsc

• weryfikacja ewentualnych list rezerwowych

• ogłoszenie naboru na wolne miejsca



Wzorcowy harmonogram rekrutacji –

matematyka, fizyka i informatyka

1) przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 31 maja 2017

2) rozpoczęcie rekrutacji – 1.06.2017 r.

3) do 15 czerwca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza 

nominacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej

4) 16.06.2017 – 15.09.2017 r. – badania psychologiczne w PPP

5) do 20.09.2017 r. – ustalenie list uczniów piszących TUK

6) 23.09.2017 r. – przeprowadzenie TUK

7) do 15.10.2017 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list 

uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych



Wzorcowy harmonogram rekrutacji –

biologia, chemia i kompetencje społeczne

1) przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 31 maja 2017

2) rozpoczęcie rekrutacji – 1.06.2017 r.

3) do 15 czerwca 2017 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza 

nominacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej

4) 16.06.2017 – 15.09.2017 r. – praca nad projektami

5) do 23.09.2017 r. – przekazanie rezultatów projektów

6) do 7.10.2017 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną

7) do 15.10.2017 r. – przygotowanie list rankingowych

8) po 15.10.2017 r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP



Działania związane z rekrutacją

Konieczne jest:

• powołanie/reaktywacja komisji rekrutacyjnej

• ustalenie listy zaangażowanych instytucji (PPP, szkoła w której będzie 

przeprowadzony TUK, miejsce prezentacji projektów)

• wskazanie miejsca składania dokumentów 

• zawarcie umów z opiekunami podczas TUK

• ew. zakup testów/arkuszy

• skuteczne (z potwierdzeniem) poinformowanie uczniów o terminie TUK/przeglądu 

projektów rekrutacyjnych



Rekrutacja w nowych dziedzinach wsparcia

• Główne różnice w stosunku do rekrutacji 
w obszarach matematyki, fizyki i informatyki: 

• test uzdolnień kierunkowych (TUK) 
zastąpiony samodzielnym zrealizowaniem 
przez ucznia małego projektu, 

• inna kolejność etapów: nominacja, 
realizacja i prezentacja projektu, badania 
w PPP, 

• komisyjna ocena projektów podczas 
prezentacji zamiast sprawdzania TUK.

Założenia 
rekrutacji uczniów

w nowych 
dziedzinach 

wsparcia



Projekt rekrutacyjny

Zgłoszenie

Opracowanie 
projektu 

(zgodnie 
z przekazanymi 

założeniami)

Prezentacja projektu 

• plakat naukowy (poster)

• sprawozdanie

• prezentacja 
multimedialna lub 
wystąpienie



Wymagana dokumentacja

1) Opracowane materiały dot. rekrutacji:

a) regulamin rekrutacji

b) wniosek (o badanie w PPP)

c) arkusz nominacji

d) wzór opinii PPP

e) lista wymaganych osiągnieć w konkursach/olimpiadach (aktualizacja)

f) zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych (nowe dziedziny)

g) zasady przyznawania punktów w PPP – wskazówki dla psychologów

h) tabela do przyznawania punktacji w PPP

i) procedura przeprowadzenia TUK

j) wzory materiałów promocyjnych (plakat, ulotka)



Informowanie o rekrutacji i jej promocja

Informowanie o rekrutacji do projektów – zalecenia

a) umieszczenie aktualnych danych i wzorów dokumentów na stronie partnera

oraz na portalu

b) wyznaczenie osoby do kontaktu

c) podanie wyraźnej informacji o miejscu składania dokumentów, miejscach prowadzenia

badań, miejscu przeprowadzenia TUK/pokazu projektów

d) opracowanie i przesłanie plakatu do szkół – z prośbą o wydruk i wywieszenie

w pokoju nauczycielskim oraz na tablicach dostępnych dla uczniów, a także przekazanie

informacji na zebraniach z rodzicami

e) przekazanie informacji na spotkaniach organizowanych przez organ prowadzący (wraz ze

„zobowiązaniem” dyrektorów do zgłoszenia uczniów)



Informowanie o rekrutacji i jej promocja

Informowanie o rekrutacji do projektów – zalecenia

f) przekazanie informacji do szkół prowadzonych przez gminy oraz do szkół niepublicznych

g) wyraźne informowanie o uzdolnieniach objętych pojęciem „kompetencje społeczne”

h) przekazanie kompletu informacji zaangażowanym instytucjom (szkoły, PPP) – tam

dzwonią uczniowie i rodzice

i) upowszechnienie informacji o formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu

j) zaproszenie do udziału w projekcie (we współpracy ze szkołami) finalistów i laureatów

olimpiad i konkursów kuratoryjnych – osoby te mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie

muszą przygotowywać projektu/pisać testu uzdolnień kierunkowych

k) nawiązanie kontaktu z mediami lokalnymi

l) podjęcie innych działań promocyjnych



5 godz.1
 k

lasa 

gim
n

azju
m

Liczba godzin do przeprowadzenia przez nauczyciela

Biologia – 40 godz. (I semestr – 20 godz.; II semestr 20 godz.)

Gimnazjum (G)
Biologia

Chemia – analogicznie

b
io

lo
gia

5 godz. 
I semestr –

wybór przedmiotu

Indywidualne 2 godz.

II semestr – zajęcia 

z wybranego 

przedmiotu

Indywidualne 9 godz.
2 klasa 

gimnazjum

3 klasa 

gimnazjum

Indywidualne  6 godz.

ch
em

ia

22 

godz.

23 

godz.

20 

godz.

liczba 

godzin 

zajęć w 

klasach 

Indywidualne  4 godz.

Indywidualne  4 godz.

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

10 godz. 

zajęć 

wspólnych w 

II semestrze

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu

Zdolni z Pomorza w latach 2016-2021



Liczba godzin do przeprowadzenia przez nauczyciela

Kompetencje społeczne – 27 godz. (I semestr – 12 godz.; II semestr - 15 godz.)

Gimnazjum (G)
Kompetencje społeczne

Kompetencje 
społeczne

Indywidualne  4 godz.
2 klasa 

gimnazjum

3 klasa 

gimnazjum

Indywidualne  4 godz.

16 

godz.

15 

godz.

Indywidualne  2 godz.

Indywidualne  1 godz.

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

10 godz. 

zajęć 

wspólnych w 

II semestrze

Indywidualne  4 godz.
1 klasa 

gimnazjum
Indywidualne  2 godz.

I semestr

II semestr

liczba 

godzin 

zajęć w 

klasach 

16 

godz.

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu

Zdolni z Pomorza w latach 2016-2021



Koncepcja realizacji zajęć pozalekcyjnych –

kompetencje społeczne

1. Nauczyciel pełni rolę opiekuna (metodycznego, merytorycznego) – nie są 

to zajęcia przedmiotowe (np. z zakresu języka polskiego, historii itp.).

2. Cel zajęć – nabycie kompetencji uniwersalnych dla wszystkich dziedzin 

mieszczących się w przyjętej definicji obszaru kompetencji społecznych, np.: 

1) wyszukiwanie, ocena i weryfikacja źródeł informacji (m.in. edukacja 

medialna), 

2) umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

3) umiejętność dyskusji i prowadzenia sporów, 

4) wystąpienia publiczne, 

5) umiejętność wykorzystania metodyki danej dziedziny, 

6) znajomość i wykorzystywanie niezbędnych kontekstów kulturowych, 

7) umiejętność tworzenia utworów (tekstów, prezentacji, filmów itp.), 

w tym niezbędna wiedza i umiejętności techniczne.



Koncepcja realizacji zajęć pozalekcyjnych –

kompetencje społeczne

3. Realizacja przez uczniów projektów indywidualnych lub zespołowych –

w swoich obszarach zainteresowań lub interdyscyplinarnych. 

4. Planowane zadania nauczyciela-opiekuna:

1) rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji uczniów, 

2) zaproponowanie uczniom tematów projektów zgodnych z ich 

zainteresowaniami (możliwa realizacja projektów uczniów),

3) wsparcie uczniów w opracowaniu planu, harmonogramu i wyboru metod 

realizacji projektów,

4) wsparcie uczniów w realizacji projektów,

5) wyszukiwanie pomocnych materiałów, źródeł wiedzy dotyczących 

realizowanych projektów, 

6) prowadzenie warsztatów tematycznych, 

7) organizacja wyjazdów na wydarzenia kulturalne,

8) opieka nad uczniami w czasie wyjazdów poza LCNK (wydarzenia kulturalne, 

spotkania autorskie). 





Znajdziecie nas na facebooku!



Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego

Informacja koordynatora RCNK

1. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz psychologów

2. Szkolenia dla nauczycieli – neurodytaktyka

3. Konkurs projektów

4. Gala laureatów – podsumowanie realizacji projektu w roku 

szkolnym 2016/2017


