
„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” 
2016 - 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

14 czerwca 2018 r.



 Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej

 Uczniowie klasy III gimnazjum

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

będący mieszkańcami województwa 

pomorskiego 

Kto może uczestniczyć w projekcie ?



 system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych, 

 zajęcia pozalekcyjne,

 opieka merytoryczna szkół wyższych,

 spotkania akademickie (wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne)

 stypendia na pokrycie kosztów dojazdu do LCNK,

 obozy naukowe (2014 r. Sztutowo, 2016 r. Ostrzyce, 2017 r. sierpień i lipiec 
2018 r. w Narodowym Centrum Żeglarstwa),

 Konkursy (konkurs projektów, liga zadaniowa),

 wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

(m.in. diagnoza predyspozycji uczniów, warsztaty rozwijające kreatywność),

 rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych,

 wyposażenie pracowni przedmiotowych.

Model wspierania ucznia zdolnego obejmuje



Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/2019 

w jednym z następujących bloków dziedzin objętych wsparciem:



 Termin składania dokumentów aplikacyjnych 30 czerwca 2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach

 badania diagnostyczno-psychologiczne w PPP Chojnice – w terminie 

wskazanym przez poradnię

 przeprowadzenie Testu Uzdolnień Kierunkowych wrzesień 2018 r. 

 sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów 

zakwalifikowanych, list rezerwowych

Harmonogram rekrutacji –

matematyka, fizyka i informatyka



 30.06.2018 r. składanie dokumentów aplikacyjnych Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach,

 07.09.2018 r. – praca nad projektami, przekazanie rezultatów 

projektów,

 30.09.2018 r. prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną,

 badania diagnostyczno-psychologiczne w PPP Chojnice – w terminie 

wskazanym przez poradnię,

 przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list 

rezerwowych.

Harmonogram rekrutacji –

biologia, chemia i kompetencje społeczne



Regulamin - § 13 Projekt kwalifikacyjny 

(biologia, chemia, kompetencje społeczne)

1. Projekt kwalifikacyjny realizowany jest przez uczniów w ramach rekrutacji standardowej 

w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych. 

2. Projekt kwalifikacyjny opracowywany jest przez ucznia na podstawie udostępnionego przez 

komisję katalogu propozycji tematycznych oraz wytycznych dot. sposobu przygotowania projektu 

kwalifikacyjnego.

3. Podczas realizacji projektu kwalifikacyjnego uczeń może korzystać z opieki samodzielnie 

wybranego nauczyciela lub z doradztwa nauczyciela wskazanego przez LCNK. 

4. Projekt kwalifikacyjny oceniany jest komisyjnie podczas prezentacji projektów. 

5. Uczeń ma do wyboru jedną z trzech form prezentacji projektu: 

 plakat naukowy (poster), 

 prezentacja multimedialna, 

 sprawozdanie z realizacji projektu. 

U ZP Od Mirki po Zarządzie\6. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych.pdf

Wytyczne dotyczące projektu kwalifikacyjnego, prezentacji projektów i kryteriów oceny 

(załącznik nr 6 do Regulaminu).

U ZP Od Mirki po Zarządzie/6. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych.pdf


 Kilkuosobowe grupy,

 Maksymalnie: 3-4 godziny lekcyjne

 Łącznie na przedmiot: 20-30 godzin

 pn-pt 14.00 – 18.00, sb 8.00- 14.00

 LCNK Chojnice -> II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach

Zajęcia pozalekcyjne …

Powiat 

Planowana liczba grup 

w r. szk. 2017/2018 Liczba 

uczniów

Planowana liczba grup w 

r. szk. 2018/2019
Planowana 

liczba 

uczniówG PG G PG

Chojnicki 6 6 69 6 6 69



Informacje dot. dokumentacji 

na stronie internetowej LCNK w ramach portalu 

www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

(zakładka LCNK Chojnice), 

na stronie Powiatu Chojnickiego

www.powiat.chojnice.pl,

II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach 

www.2lochojnice.pl

(Zdolni z Pomorza i LCNK Chojnice), 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach 

www.ppp-chojnice.pl

http://www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu/
http://www.powiat.chojnice.pl/
http://www.2lochojnice.pl/
http://www.ppp-chojnice.pl/


Co należy zrobić, 

by zakwalifikować się 

do projektu ?



 Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji 

i załącznikami

 Złożyć dokumenty aplikacyjne:

wniosek (załącznik nr 1), 

arkusz nominacji (załącznik nr 2), 

oświadczenie (załącznik nr 3), 



Ważne:

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone 

w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach 

(załącznik nr 4), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych lub nie 

przygotowują projektu kwalifikacyjnego, 

 uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów 

i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej 

kolejności.



Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Chojnicach, 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice 

(osobiście lub listownie)

w terminie do 30.06.2018 r.


