
Trwałość projektu  

"Pomorskie dobry kurs na edukację. 

Wspieranie uczniów o szczególnych 

predyspozycjach w zakresie 

matematyki, fizyki i informatyki"  

Obszar działania Powiat Nowodworski 



 

ETAP DIAGNOZOWANIA 2012      

Przebadano w PPP – 93 osoby 
 

gimnazjum  

 test uzdolnień 

kierunkowych- 39 osób 
 

szkoła ponadgimnazjalna 

test uzdolnień 

kierunkowych – 25 osób 

Do projektu Powiatowa Komisja 

Rekrutacyjna zakwalifikowała 40 osób 
( 20 gimnazjum+ 20 szkoła ponadgimnazjalna) 



 

ETAP DIAGNOZOWANIA 2013      

Przebadano w PPP – 50 osób 
 

gimnazjum  

  23 osób 
 

szkoła podstawowa 

27 osób 

Do projektu Powiatowa Komisja 

Rekrutacyjna zakwalifikowała 15 osób 



W ramach kontynuacji działań wypracowanych w projekcie, w 

roku szkolnym 2013/2014 Powiat Nowodworski planuje: 

Etap I 

- zebrać deklaracje kontynuacji  uczestnictwa uczniów biorących udział w 

projekcie w roku szkolnym 2012/2013; 

- przeprowadzić badania diagnostyczne uczniów nominowanych do projektu 

w roku 2013; 

- powołać komisję rekrutacyjną na rok szkolny 2013/2014; 

- przeprowadzić testy uzdolnień kierunkowych uczniów wyłonionych do 

II etapu diagnozowania; 

- prowadzić działania informacyjno – promocyjne. 



Etap II 

W ramach kontynuacji działań wypracowanych w projekcie, w 

roku szkolnym 2013/2014 Powiat Nowodworski planuje: 

- zabezpieczyć środki na realizację  zajęć dla uczniów biorących udział w 

projekcie; 

- zapewnić opiekę psychologa dla uczniów i rodziców, w tym doradztwo 

zawodowe; 

- zaprosić  samorządy gminne do współfinansowania projektu celem 

poszerzenia działań projektu o wyjazdy akademickie, obozy naukowe, 

stypendia; 

- przygotować lokalny program wspierania uzdolnień w roku szkolnym 

2013/2014; 



Wartość dodana realizacji projektu: 

- stworzenie na terenie województwa jednolitego systemu wsparcia ucznia 

zdolnego – ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie 

matematyki, fizyki i informatyki; 

- wypracowanie jednakowych metod postępowania rekrutacyjnego 

uczestników projektu; 

- zwiększenie świadomości potrzeby pracy z uczniem zdolnym;  

- opracowanie wytycznych do dalszej pracy dla wszystkich uczniów 

nominowanych do projektu w formie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

- zastosowanie jednorodnych narzędzi wyboru grupy docelowej objętej 

wsparciem; 



Wartość dodana realizacji projektu: 

- przygotowanie kadry pedagogicznej gotowej do pracy z uczniem zdolnym; 

- budowanie pozytywnego wizerunku powiatowych placówek oświatowych; 

- swobodny przepływ uczestników projektu na terenie całego województwa – 

zmiana szkoły, wybór szkoły poza powiatem nie skutkuje rezygnacją z 

projektu; 

- wypracowanie jednakowych metod postępowania rekrutacyjnego 

uczestników projektu; 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


