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Rekrutacja do Projektu  

"Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski" 

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” uczniów, którzy interesują się: 

biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. jesteś uzdolniony artystycznie, interesujesz się sztuką, 
językiem polskim, WOS-em, historią, filozofią, itp.) klas: 

 VII – VIII szkoły podstawowej 

 III gimnazjum 

 szkół ponadgimnazjalnych. 

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.: 

 ciekawe zajęcia pozalekcyjne 

 spotkania akademickie na pomorskich uczelniach 

 warsztaty psychologiczne 

 stypendia 

 obozy naukowe 

 konferencje naukowe 

Wszystkie formy wsparcia oferowane w Projekcie są BEZPŁATNE. 

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie 01–19 czerwca 2019r. złożyć lub przesłać  do sekretariatu 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów, następujące dokumenty: 

1. Arkusz nominacji 

2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych 
3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych PPP 

4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych LCNK 

Dodatkowe informacje 

Uwaga! 

1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun 
prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia. 

2. Uczniowie aplikujący na zajęcia z przedmiotów matematyka, fizyka lub informatyka przystępują do Testu 

Uzdolnień Kierunkowych (TUK), który odbędzie się 21.09.2019r. w ZSA w Człuchowie; 
3. Uczniowie aplikujący na zajęcia z obszarów biologia, chemia lub kompetencje społeczne przygotowują 

projekt kwalifikacyjny wg wytycznych poniżej, projekt składają do 19.09.2019r. w ZSA w Człuchowie; 
4. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone na liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach 

i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji: 
- nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego, ani nie przystępują do TUK, 

- uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu 
w pierwszej  kolejności. 

Pozostałe dokumenty: 

1. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski" 
2. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach 

3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych 
4. Harmonogram rekrutacji 

http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/ArkuszNominacji.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/WniosekDoPPP.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/OswiadczenieRODO%20-%20PPP.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/OswiadczenieRODO-LCNK.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2018/Rekrutacja2018/Lista%20wymaganych%20olimpiad%20i%20konkurs%C3%B3w.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2018/Rekrutacja2018/Regulamin%20rekrutacji2018.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/ListaWymaganychOsiagniec.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/ZasadyRealizacjiProjektowKwalifikacyjnych.pdf
http://zsa-czluchow.pl/ZdolniZpomorza/2019/HarmonogramRekrutacji.pdf

