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Regulamin Pomorskich Warsztatów Naukowych - Zdolni z Pomorza 

 

realizowanych w ramach projektu  

„Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” 

w roku 2019 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli oraz uczniów 

uzdolnionych w „Pomorskich Warsztatach Naukowych - Zdolni z Pomorza” w roku 2019 

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”. 

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Ilekroć w dalszych zapisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet 

Gdański”;  

2) systemie wsparcia „Zdolni z Pomorza” – należy przez to rozumieć ogół działań 

realizowanych na podstawie założeń wypracowanych w projekcie innowacyjnym 

pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych 

predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, w tym zwłaszcza 

działania prowadzone w ramach „Programu Zdolni z Pomorza” koordynowanego 

przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz działania w ramach  

27 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych  

w partnerstwie Województwa Pomorskiego oraz samorządów powiatowych  

i pomorskich uczelni;  

3) Obszarze – należy przez to rozumieć jeden z następujących bloków dziedzin 

objętych wsparciem w Projekcie: 

a) matematyka, fizyka i informatyka, 

b) biologia i chemia, 

c) kompetencje społeczne;  

4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w województwie pomorskim, 

posiadającego uprawnienia do nauczania przynajmniej jednego przedmiotu z co 

najmniej jednego Obszaru; 

5) uczniu zdolnym – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej, szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w województwie pomorskim, 

posiadającego uzdolnienia przynajmniej w jednym przedmiocie z któregokolwiek 

Obszaru; 
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6) Warsztatach naukowych – należy przez to rozumieć cykl zajęć „Pomorskie 

Warsztaty Naukowe - Zdolni z Pomorza” organizowany przez Uniwersytet Gdański 

w dniach 8 – 13 września 2019 roku w ramach Projektu przez Uniwersytet Gdański, 

przeznaczony dla uczniów uzdolnionych; 

7) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie przez nauczyciela chęci udziału 

grupy uzdolnionych uczniów w Warsztatach naukowych; 

8) deklaracji – należy przez to rozumieć dokument składany przez nauczyciela / 

ucznia zakwalifikowanego do Projektu, zawierający m.in. deklarację uczestnictwa 

w projekcie; 

9) oświadczeniu – należy przez to rozmieć dokument zawierający oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia oraz oświadczenie dotyczące 

rekrutacji w ramach projektu; 

10) Portalu – należy przez to rozumieć portal edukacyjny z platformą e-learningową 

dostępny pod adresem www.zdolnizpomorza.pl;  

11) stronie Projektu – należy przez to rozumieć stronę internetową Projektu: 

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ ; 

12) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański. 

3. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji na Warsztaty naukowe 

1. Na Portalu oraz na stronie Projektu (https://mat.ug.edu.pl/zdolni/) w zakładce 

„Warsztaty” Uczelnia zamieszcza ogłoszenie o realizacji Warsztatów naukowych. W 

ogłoszeniu tym podaje wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na 

Warsztaty naukowe. 

2. Na Warsztaty naukowe przyjmowane są zespoły składające się z Nauczyciela oraz 

grupy uczniów zdolnych liczącą od 3 do 12 osób. W uzasadnionych przypadkach grupa 

może być liczniejsza.  

3. Za rekrutację Nauczycieli oraz uczniów odpowiada komisja rekrutacyjna powołana 

przez Uczelnię, w skład której wejdą przedstawiciele Uczelni oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

4. Dane kontaktowe do komisji rekrutacyjnej zostaną udostępnione na Portalu oraz na 

stronie Projektu. 

5. Nauczyciel starający się wraz z grupą uczniów zdolnych o udział w Warsztatach 

naukowych przesyła zgłoszenie, które zawiera między innymi: 

1) dane kontaktowe, 

2) nazwę i adres szkoły, w której uczy, 

3) nazwę przedmiotu, którego uczy. 

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/
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6. Nauczyciel przesyła zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu 

o Warsztatach naukowych. 

7. Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych formularzy przeprowadza nabór 

Nauczycieli wraz z grupami uczniów zdolnych do udziału w Warsztatach naukowych, 

przy czym, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc komisja zastrzega sobie prawo 

wyboru, mając na względzie objęcie wsparciem przede wszystkim uczestników 

powiatowych projektów będących częścią systemu wsparcia „Zdolni z Pomorza” 

pochodzących z miejscowości odległych od Gdańska. 

8. Komisja w wyniku rekrutacji wyłania od 100 do 200 uczestników Warsztatów 

naukowych. W uzasadnionych przypadkach komisja może zakwalifikować na 

Warsztaty naukowe inną liczbę osób.  

9. Nauczyciel, po zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach naukowych, o ile nie 

jest jeszcze uczestnikiem Projektu, jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia Warsztatów naukowych komplet wymaganych dokumentów (dostępnych 

na stronie Projektu): 

1) deklarację 

2) dwa oświadczenia, 

3) formularz danych uczestnika projektu, 

4) oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. 

10. Uczeń, po zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach naukowych, o ile nie jest 

jeszcze uczestnikiem Projektu, jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Warsztatów naukowych komplet wymaganych dokumentów (dostępnych na stronie 

Projektu): 

1) „Zaświadczenia o posiadaniu szczególnych uzdolnień”, 

2) deklarację 

3) dwa oświadczenia, 

4) formularz danych uczestnika projektu. 

5) oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie 

11. Odmowa wypełnienia i złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 i 10, 

uniemożliwia udział w Warsztatach naukowych.  

12. Jeśli Nauczyciel wraz z grupą uczniów zdolnych nie zostanie zakwalifikowany na 

Warsztaty naukowe, ma prawo złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej. Odwołanie 

zostanie rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia pisma.  

13. Na Portalu oraz na stronie Projektu zostaną udostępnione następujące informacje oraz 

dokumenty do pobrania: 

1) „Formularz zgłoszeniowy”, 

2) wzór „Zaświadczenia o posiadaniu szczególnych uzdolnień”, 

3) wymagane dokumenty:  

a) deklaracja,  

b) dwa oświadczenia, 

c) formularz danych uczestnika, 
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d) oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie 

3) informacja o terminach dot. rekrutacji i realizacji Warsztatów naukowych.  
 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Warsztaty naukowe odbywać się będą w dniach 8 – 13 września, przy czym zakłada się, 

że uczestnicy otrzymają zakwaterowanie od popołudnia 8 września do popołudnia 13 

września. 

2. Szczegółowy program i harmonogram Warsztatów naukowych zostanie udostępniony 

na Portalu oraz na stronie Projektu. 

3. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w Warsztatach naukowych jest zobowiązany 

wraz ze zgłoszoną grupą uczniów zdolnych aktywnie w nich uczestniczyć. 
 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Przyjmuje się zasadę rozstrzygania wątpliwości związanych z rekrutacją na korzyść 

Nauczyciela. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 


