UCHWAŁA Nr 359/2013
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 5 września 2013 roku

w sprawie kontynuacji zadań wynikających z przystąpienia Powiatu Nowodworskiego
do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, i informatyki”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku
z Uchwałą Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja
2012r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji innowacyjnego projektu
systemowego pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, i informatyki”, uchwala się:
§1
Ustala się skład Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej działającej w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów
szkół z terenu Powiatu Nowodworskiego do udziału w projekcie w roku szkolnym
2013/2014, w skład której wchodzą:
1. Agnieszka Glazer – przewodniczący komisji
2. Izabela Narewska
3. Barbara Górska
4. Dorota Chojna
§2
Powiatowa Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dnia 18 maja 2012 roku, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą
Nr XIX/131/2012 wyraziła wolę współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego na realizację systemowego projektu innowacyjnego pn.: „Pomorskie – dobry
kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie
matematyki, fizyki, i informatyki”.
W roku szkolnym 2012/2013 projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2012 roku z Województwem
Pomorskim, Powiat Nowodworski zobowiązał się do podejmowania działań służących
zapewnieniu trwałości projektu.
Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2013 roku na terenie Powiatu
Nowodworskiego w roku szkolnym 2013/2014 planuje się realizację następujących działań:
 prowadzenie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego;
 wsparcie psychologiczno - pedagogiczne ucznia zdolnego i rodzica;
 diagnozowanie potrzeb uczniów zdolnych;
 zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki, fizyki i informatyki;
 współpraca z wykładowcami, ludźmi nauki (wykłady, projekty);
 współpraca ze szkołami i innymi Centrami oraz instytucjami około edukacyjnymi.
W naszym powiecie Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego powstało w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 6. Zajęcia dla
młodzieży zdolnej odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
Praca Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem
stanowiącym załącznik do uchwały.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały uważa się za zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr 359/2013
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 5 września 2013 roku

Regulamin
rekrutacji uczniów do działań stanowiących kontynuację projektu
„Pomorskie- dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, i informatyki”.

1. W procesie rekrutacji do projektu w roku 2013 mogą wziąć udział uczniowie klas VI
szkoły podstawowej i uczniowie klas I gimnazjów (rok szkolny 2012/13) z terenu
Powiatu Nowodworskiego.
2. Ucznia do projektu zgłasza nauczyciel (lub pedagog/psycholog) przekazując wniosek
i arkusz nominacji do powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze zgodą
rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w projekcie w przypadku ucznia
niepełnoletniego.
3. Do projektu ucznia może również zgłosić rodzic lub inna osoba pełnoletnia, która
dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia.
4. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych
z matematyki, fizyki i informatyki (z lat 2011/12, 2012/13)* są włączani do systemu
w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych.
Dodatkowo zostaną oni poddani badaniom diagnostycznym.
5. Każdy uczeń zgłoszony do projektu przechodzi badania diagnostyczne w poradni
pedagogiczno-psychologicznej oraz, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w pkt. 5, test
uzdolnień kierunkowych.
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badań

przeprowadzonych

w poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowią ostateczne kryterium przyjęcia
uczniów uzdolnionych do projektu.
7. Po zakończeniu procesu diagnozowania uczniów (na początku roku szkolnego 2013/2014)
powiatowa komisja rekrutacyjna tworzy i ogłasza listę uczniów przyjętych do udziału
w projekcie oraz listę uczniów zidentyfikowanych do szczególnego wsparcia przez szkoły
macierzyste (w tym listę rezerwową uczniów do udziału w projekcie).
8. W ramach projektu uczeń zostaje objęty wsparciem w zakresie jednego przedmiotu.
9. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w projekcie jego miejsce zajmuje uczeń
z listy rezerwowej.

10. Obowiązuje zasada „otwartych drzwi”, tzn. istnieje możliwość włączenia ucznia
uzdolnionego do systemu w szczególnej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania,
uzyskanie tytułu laureata Olimpiady, Ligi Zadaniowej organizowanej w ramach systemu).
11. W przypadku zgłoszenia ucznia do projektu po upływie terminu rekrutacji zgłoszenie
będzie rozpatrywane indywidualnie.
12. Uczeń zakwalifikowany do projektu zobowiązany będzie do podpisania i złożenia
deklaracji uczestnictwa w projekcie.

