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Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie
uzdolnionym ze słupskich szkół podstawowych (klasa VII ),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odpowiedniego wsparcia
rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy
pomocy.
Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu :
• obszar matematyki, fizyki lub informatyki
• obszar biologii lub chemii
• obszar kompetencji społecznych ( w którym miejsce znajdą dla
siebie uczennice i uczniowie, których interesuje język polski,
historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Formy wsparcia
 zajęcia pozalekcyjne
W ramach zajęć pozalekcyjnych zaplanowana jest realizacja przez
uczniów ćwiczeń, doświadczeń i eksperymentów praktycznych oraz
praca samodzielna uczniów – z uwzględnieniem specyfiki
przedmiotu.
W pierwszym okresie (semestrze) wszystkie zajęcia pozalekcyjne
mają charakter indywidualny, tj. prowadzone są odrębnie dla
uczniów poszczególnych klas w grupie na danym etapie
edukacyjnym.
W drugim okresie (semestrze) część zajęć pozalekcyjnych
realizowana jest wspólnie dla uczniów wszystkich klas na danym
etapie edukacyjnym, przy czym zajęcia wspólne służą realizacji
projektu edukacyjnego przez uczniów.

warsztaty rozwijające kreatywność
Warsztaty rozwijające kreatywność dzielą się na:
warsztaty integracyjne,
tematyczne warsztaty psychologiczne
Uczeń ma prawo do udziału w trzygodzinnych
warsztatach integracyjnych
Uczeń ma prawo do udziału w sześciu godzinach
tematycznych warsztatów psychologicznych

spotkania akademickie
Uczeń ma prawo do udziału w spotkaniach akademickich
organizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z
Pomorza na pomorskich uczelniach – Politechnice Gdańskiej,
Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej, Akademii
Pomorskiej, Polsko – Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
LCNK zapewnia transport na spotkania akademickie oraz opiekę
podczas dojazdu oraz w czasie spotkań.
W ciągu roku szkolnego uczeń ma prawo do:
udziału w 2 spotkaniach – w wypadku uczniów gimnazjów,
udziału w 4 spotkaniach – w wypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
W jednym spotkaniu będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba
uczniów.

 stypendia na realizację celów edukacyjnych
związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień
uczniów
uzupełniające form wsparcia (np. wizyt w
zakładach pracy, parkach naukowo-technicznych,
spotkaniach z naukowcami)
 kółka olimpijskie
 opieka mentorska
 e-learning
 wiele konkursów, w tym Liga Zadaniowa i Konkurs
Projektów
 obozy naukowe
 spotkania i warsztaty autorskie oraz spotkania
wokół filmu DKF
 i wiele innych.

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 LCNK w Słupsku ( ZSEiT,
ul. Partyzantów 24)
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.

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 LCNK w Słupsku ( ZSEiT,
ul. Partyzantów 24)
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

Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji do projektu zawarte są w
„Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu
Zdolni z Pomorza – Słupsk”
zaś informacje dotyczące udziału w projekcie
zawarte są w „Regulaminie uczestnictwa w
projekcie Zdolni z Pomorza- Słupsk”
dostępne na:

www.ekonomik.slupsk.pl
www.zdolnizpomorza.pl
www.edu.slupsk.eu

