
 
 
 
 
 

Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

 
Zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów  

w zajęciach pozalekcyjnych akademickich (olimpijskich) 

realizowanych w ramach projektu  

„Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” 

 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne akademickie (olimpijskie) umożliwiają zainteresowanym uczniom 

przygotowanie się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

2. Zajęcia pozalekcyjne akademickie prowadzone są na Politechnice Gdańskiej w formie kółek 

olimpijskich. 

3. W zajęciach pozalekcyjnych akademickich mogą brać udział jedynie uczniowie zamieszkali w 

województwie pomorskim. 

4. Uczeń zainteresowany udziałem w zajęciach pozalekcyjnych akademickich wypełnia formularz 

zgłoszeniowy. Wypełniony i zeskanowany formularz uczeń przesyła w terminie podanym na stronie 

internetowej z ogłoszeniem o naborze na adres zdolnizpomorza@pg.gda.pl.  

5. W procesie rekrutacji na podstawie otrzymanych formularzy brane są pod uwagę: 

1) osiągnięcia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, następnie 

wojewódzkim i lokalnym, 

2) opinia nauczyciela przedmiotu. 

6. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają uczniowie, którzy są objęci wsparciem LCNK, a 

następnie uczniowie uczęszczający do szkół objętych patronatem i współpracujących z Politechniką 

Gdańską. 

7. Do udziału w zajęciach akademickich (olimpijskich) z danego przedmiotu wyłoniona zostaje grupa 

od 5 do 15 uczniów. 

8. W przypadku dużego zainteresowania i zgłoszenia się na zajęcia pozalekcyjne większej liczby 

uczniów prowadzący zajęcia może przeprowadzić test kwalifikacyjny.  

9. Uczniowie, którzy nie zostają zakwalifikowani na zajęcia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji mogą 

zostać wpisani na listę rezerwową.  

10. Rekrutacja i zbieranie formularzy zgłoszeniowych na zajęcia prowadzone są bezpośrednio przed 

terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym roku szkolnym.  

11. Uczeń, po zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach, o ile nie jest jeszcze uczestnikiem projektu, 

jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

1) deklaracja, 

2) oświadczenie, 

3) formularz danych uczestnika projektu. 

12. Odmowa wypełnienia i złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 12, uniemożliwia udział w 

zajęciach akademickich. 

13. Uczeń, który zakwalifikował się do udziału w zajęciach pozostaje ich uczestnikiem do końca roku 

szkolnego. 

14. Jeśli uczeń nie zostanie zakwalifikowany do projektu, ma prawo złożyć odwołanie, które zostanie 

rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia pisma. 

15. Na stronie projektu zostają udostępnione następujące informacje oraz dokumenty do pobrania: 
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1) zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach, 

2) wzory wymaganych dokumentów:  

a) formularz zgłoszeniowy, 

b) deklaracja,  

c) oświadczenia, 

d) formularz danych uczestnika, 

3) informacja o terminach dot. rekrutacji,  

4) lista uczniów zakwalifikowanych na zajęcia,  

5) lista rezerwowa.  

16. Zgoda na publikację imienia i nazwiska ucznia na listach, o których mowa w ust. 16 pkt 4 i 5, zawarta 

jest w oświadczeniu.  

17. Zajęcia pozalekcyjne akademickie (olimpijskie) na Politechnice Gdańskiej odbywają się w soboty, 

w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w danym roku szkolnym. Jednorazowe spotkanie trwa od 3 lub 4 

godzin w zależności od przedmiotu. W uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się inny podział 

niż planowany. 

18. Szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań podane zostają na pierwszych zajęciach i 

opublikowane na stronie http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza.  

19. Uczeń zakwalifikowany do udziału w kółku jest zobowiązany w nim aktywnie uczestniczyć. 

20. Uczeń, który w sposób nieusprawiedliwiony opuści trzy kolejne zajęcia lub nie uczestniczy aktywnie 

w zajęciach, może zostać skreślony z listy uczestników, a jego miejsce zajmuje osoba z listy 

rezerwowej. 
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