Informujemy że 01.06.2017r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do programu
"Zdolni z Pomorza-powiat pucki " . Zapraszamy zdolnych uczniów w zakresie matematyki,
fizyki informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych do udziału w projekcie.

Etapy rekrutacji – matematyka, fizyka, informatyka!













Krok 1. Nauczyciel (lub pedagog/psycholog) wypełnia arkusz nominacji ucznia
uzdolnionego do udziału w projekcie.
Krok 2. Do projektu ucznia może również zgłosić wypełniając arkusz nominacji
rodzic (lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia).
Krok 3. Rodzic (lub opiekun prawny) ucznia wypełnia wniosek o przeprowadzenie
badań diagnostycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów należy
zgłaszać do poradni psychologiczno–pedagogicznej ze względu na miejsce
zamieszkania.
Krok 4. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z arkuszem
nominacji zostaje przekazany przez nauczyciela (bądź rodzica/opiekuna) do Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej w Pucku do 15.06.2017r.
Krok 5. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów
przedmiotowych należy przekazać do poradni kopię potwierdzającą uzyskany tytuł.
Krok 6. Poradnie psychologiczno–pedagogiczne przeprowadzają badania
diagnostyczne uczniów w obszarze matematyki, fizyki i informatyki w VII i VIII
2017 r.
Krok 7. Uczeń przystępuje do testu uzdolnień kierunkowych 23.09.2017r.
Krok 8. Ogłoszenie listy uczniów, którzy spełnili warunki udziału w programie do
15.10.2017r.
Krok 9. W momencie uruchomienia projektu konieczne będzie podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
Uwaga!
Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach projektu utworzone zostaną grupy
uczniów zdolnych z biologii, chemii i kompetencji społecznych ( j. polski, historia,
WOS, filozofia).

Etapy rekrutacji – biologia, chemia, kompetencje społeczne( j. polski, historia,
WOS, filozofia) !
1. Rozpoczęcie rekrutacji- 01.06.2017r.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck –do
15.06.2017r.
3. Praca nad projektami ( zasady realizacji projektów do porania) 16.06.2017r. do
15.09.2017r.
4. Przekazanie rezultatów projektów do LCNK w Pucku –do 23.09.2017r.
5. Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną –do 07.10.2017r.
6. Przygotowanie list rankingowych –do 15.10.2017r.
7. Dla osób zakwalifikowanych do projektu –badanie w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Pucku.
Jolanta Kamińska
Opiekun pedagogiczno-metodyczny LCNK w Pucku
KONTAKT:
Jolanta Kamińska
tel. 510929466 dyrektor@poradniapuck.pl

