Instrukcja Nominacji Ucznia1
dla beneficjentów projektu konkursowego
do projektu „Małopolskie Talenty”
realizowanego w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem
uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
1. Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej z zakresu wybranej
kompetencji kluczowej przedmiotowej: matematyczno – przyrodniczej, przedsiębiorczości, j.
angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2. Rekrutację do projektu przeprowadzają CWUZ-y w porozumieniu z Biurem Projektu.
3. Nominacji rodzicielsko–nauczycielskiej mogą podlegać wyłącznie uczniowie szkół z terenu
województwa małopolskiego, które przystąpiły do CWUZ, a w szczególności:
a) uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej,
b) uczniowie klas I i II gimnazjów,
c) uczniowie klas I i II szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
4. Każda szkoła, która przystąpiła do projektu, będzie mogła nominować nie więcej niż 5% (łącznie
z każdej kompetencji kluczowej) uczniów z danej szkoły danego etapu edukacyjnego, a w
przypadku szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu rekrutacja nie
może objąć więcej niż 15 % (łącznie z każdej kompetencji kluczowej) uczniów. W przypadku,
gdy liczba uczniów zrekrutowanych w danym powiecie byłaby niższa niż wskazana w Zasadach
tworzenia i funkcjonowania CWUZ rozdziała III pkt.2 d tabeli 1 lub tabeli 2 Minimalna liczba
uczniów zrekrutowanych, liczba uczniów zrekrutowanych w danej szkole może zostać
zwiększona i przekroczyć odpowiednio 5% i 15%.
5. Nominacji dokonuje nauczyciel w porozumieniu z uczniem oraz rodzicami/opiekunami
prawnym ucznia.
6. Nominację rodzicielsko–nauczycielską w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii
informacyjno–komunikacyjnych przeprowadzają nauczyciele przedmiotów na wszystkich
etapach kształcenia. Nominację rodzicielsko–nauczycielską w zakresie przedsiębiorczości w
szkole podstawowej i gimnazjum przeprowadzają nauczyciele wychowawcy, a w szkole
ponadgimnazjalnej nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
7. Uczeń może zostać nominowany tylko raz w zakresie jednej kompetencji na jednym poziomie
edukacyjnym.
8. Arkusze nominacji dla poszczególnych kompetencji przedmiotowych (matematyczno –
przyrodniczej, przedsiębiorczości, j. angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych)
wraz z Deklaracją uczestnictwa, oświadczeniami i Instrukcją nominacji znajdują się na stronie
www projektu w zakładce dokumenty.
9. Arkusz nominacji stanowi pomoc w wytypowaniu uczniów o poznawczych uzdolnieniach
kierunkowych. Zawiera pytania, które pomogą nauczycielom nominującym określić stopnień
nasilenia wskazanych cech ucznia oraz stwierdzić posiadanie przez niego uzdolnień.
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Uczeń w znaczeniu uczennica/uczeń

10. Nominacja rodzicielsko–nauczycielska jest równoznaczna z wytypowaniem ucznia do diagnozy
uzdolnień. Uczniowie zdiagnozowani w zakresie wybranej kompetencji przedmiotowej, którzy
osiągnęli odpowiedni wynik w diagnozie uzdolnień, wskazujący na wysoki poziom
kierunkowych uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych, będą uczestniczyć w
zajęciach pozaszkolnych organizowanych w CWUZ zarówno z kompetencji przedmiotowych, jak
i ponadprzedmiotowych (społecznych i uczenia się).
11. Nominacja rodzicielsko–nauczycielska prowadzona będzie do 26.05.2017 r.
12. Arkusz nominacji wypełnia nauczyciel nominujący w porozumieniu z uczniem
i rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
13. Deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniem zgodnie z instrukcją wypełnia uczeń, a w
przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Deklarację
uczestnictwa oraz oświadczenie w imieniu uczestników niepełnoletnich podpisują
rodzice/opiekunowie prawni. Brak wymaganych własnoręcznych podpisów pod wszystkimi
oświadczeniami znajdującymi się w Deklaracji Uczestnictwa traktowany jest jako błąd formalny
za wyjątkiem Punktu C. Deklaracja składa się z dwóch części: część I- DANE OSOBOWE UCZNIA
– UCZESTNIKA PROJEKTU, część II - OŚWIADCZENIA UCZNIA - UCZESTNIKA PROJEKTU. Wszystkie
pola Deklaracji muszą być wypełnione czytelnie, brak wypełnienia wszystkich pól formularza
traktowany jest jako błąd formalny. Uczestnik projektu lub przedstawiciel ustawowy
(rodzic/opiekun prawny) uczestnika projektu zostanie poinformowany o konieczności
uzupełnienia. Brak uzupełnienia podpisu skutkuje odrzuceniem Deklaracji Uczestnictwa. W
przypadku braku telefonu lub e-maila, ulicy, nr lokalu prosimy wpisać „ nie dotyczy” lub „”.Odpowiedzi na pytania w Deklaracji Uczestnictwa należy zaznaczyć znakiem X.
Deklaracja Uczestnictwa musi zostać złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z
Arkuszem nominacji.
Poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie kompletnej Deklaracji Uczestnictwa w projekcie
jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
14. Oświadczenie nauczyciela nominującego podpisuje nauczyciel nominujący.
15. Komplet dokumentów zawierający: Arkusze nominacji z poszczególnych kompetencji wraz z
oświadczeniem nauczyciela nominującego, Deklaracje uczestnictwa i oświadczenia uczniów,
nauczyciele nominujący przekazują do 26 maja 2017r. odpowiednim Beneficjentom projektów
konkursowych.
16. Formularze Nominacji wraz z Oświadczeniem nauczyciela pozostają w dyspozycji Beneficjentów
projektów konkursowych.
17. Zweryfikowane pod względem formalnym Deklaracje uczestnictwa dla ucznia oraz
Oświadczenia uczestników, Beneficjenci projektów konkursowych przekazują do Biura Projektu
w Stowarzyszeniu „Wiosna” z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie w
następujący sposób:
a) do 26.05.2017r. CWUZ przekazują mailowo (na wskazany w szczegółowej instrukcji
komunikacji adres e-mail kierownika ds. diagnozy) ogólną liczbę nominowanych uczniów
dla danego CWUZ oraz liczbę nominowanych z podziałem na kompetencje kluczowe,
b) przesyłając pocztą/kurierem do dnia 05.06.2017 r. komplet wypełnionych
i zweryfikowanych pod względem formalnym Deklaracji uczestnictwa Ucznia oraz
oświadczeń uczestników dla danego CWUZ-u, z podziałem na kompetencje na adres Biura
Projektu w Stowarzyszeniu Wiosna.
18. W przypadku zmian w realizacji harmonogramu projektu, podane terminy mogą ulec zmianie.

