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Regulamin projektu diagnostycznego 

„Odkrywamy Talenty” 

 

1. Organizator projektu. 

Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, 

tel. 71 798 67 06, strona internetowa: www.talent.wroclaw.pl 

2. Cele projektu: 

• rozpoznawanie uzdolnień dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

• pedagogiczna diagnoza postaw twórczych i odtwórczych, 

• diagnoza psychologiczna z zastosowaniem narzędzi badawczych: IDS-2 lub SB-5, 

• współpraca z dziećmi, rodzicami, nauczycielami ukierunkowana na wszechstronne 

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 

• objęcie specjalistyczną opieką rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz ich 

rodziców, 

• indywidualizacja i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla wszystkich 

zainteresowanych stron, 

• propagowanie informacji na temat oferty zajęć rozwijających uzdolnienia w CKT. 

3. Adresaci projektu: 

• uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, 

• rodzice/prawni opiekunowie uczniów, 

• nauczyciele wrocławskich szkół podstawowych. 

4. Czas realizacji. 

Jeden rok, liczony od daty wypełnienia zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział 

dziecka w projekcie „Odkrywamy Talenty”. 

Projekt jest realizowany bezpłatnie, uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

• imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, 

• PESEL dziecka, 

• imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, 

• dane kontaktowe rodzica/prawnego opiekuna: telefon, e-mail, 

• dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby projektu i działań statutowych 

Organizatora w czasie trwania projektu „Odkrywamy Talenty” 

6. Harmonogram projektu „Odkrywamy Talenty”. 

Działania będą przebiegać etapowo: 

1. Etap I – realizowany grupowo na terenie określonej placówki oświatowej w 

terminie ustalonym wspólnie z CKT. 

• Rozpowszechnienie informacji o projekcie we wrocławskich placówkach 

oświatowych. Pozyskanie placówek do współpracy w projekcie. 

• Informowanie rodziców i uczniów o zasadach realizacji projektu (regulamin, 

dokumentacja projektu) za pośrednictwem placówki oświatowej, w której 

będzie realizowany projekt. 

http://www.talent.wroclaw.pl/
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• Pozyskanie przy współpracy z placówką dokumentacji niezbędnej do realizacji 

projektu: zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dzieci w projekcie. 

• Pozyskanie dokumentacji uzupełniającej: Nominacje rodzicielskie (formularz), 

Nominacje nauczycielskie (formularz), Nominacje rówieśnicze oraz 

Autonominacje  

• Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej postaw twórczych i odtwórczych (test 

przeznaczony dla uczniów), Zadanie kreatywne dla uczniów. 

• Przeprowadzenie przesiewowych badań psychologicznych w formie 

indywidualnej (IDS-2, SB-5). 

• Obserwacja ucznia w czasie zajęć edukacyjnych. 

• Przeprowadzenie specjalistycznej analizy pozyskanych materiałów 

diagnostycznych przez psychologów i pedagogów CKT. Opracowanie 

zbiorczych wyników badań. 

• Zaproszenie dzieci, rodziców, nauczycieli do drugiego etapu projektu. 

2. Etap II – realizowany indywidualnie w Centrum Kreatywności Talent. 

• Indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci rodziców  

i nauczycieli. 

• Poszerzona diagnoza uzdolnień z zastosowaniem psychologicznych narzędzi 

diagnostycznych: IDS-2 lub SB-5. Rozpoznawanie uzdolnień specjalnych. 

• Opracowanie opinii postdiagnostycznej przez zespół specjalistów z Centrum 

Kreatywności Talent przy współpracy z Familijną Poradnią Psychologiczno-

pedagogiczną fundacji Edukacja dla Przyszłości z siedzibą we Wrocławiu. 

3. Etap III – realizowany indywidualnie w Centrum Kreatywności Talent 

• Obserwacja ucznia w czasie wykonywania zadań organizowanych w CKT. 

• Wspólne opracowanie strategii działania (rodzic, uczeń, nauczyciel, 

psycholodzy i pedagodzy CKT). 

• Zindywidualizowane wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 

• Zapoznanie z aktualną ofertą zajęć pozalekcyjnych w CKT, rozwijających 

uzdolnienia. 

7. Postanowienia końcowe. 

1. W związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną Projekt będzie 

realizowany z uwzględnieniem aktualnych zasad bezpieczeństwa zgodnie z 

procedurami przeciwdziałania Covid-19. 

2. Organizator, w razie potrzeby, a w szczególności w razie wystąpienia przeszkód  

z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany 

postanowień Regulaminu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się  

do powiadomienia uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim 

wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora 

(www.talent.wroclaw.pl). 

3. Szczegółowych informacji udziela sekretariat CKT tel. tel. 71 798 67 06 
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4. Z chwilą dostarczenia zgody na udział w projekcie rodzice/prawni opiekunowie 

uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, w zakresie niezbędnym  

do realizacji projektu. 

5. Wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 

Odkrywamy Talenty” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

6. Regulamin dostępny jest w sekretariacie Centrum Kreatywności Talent, na stronie 

internetowej Organizatora oraz w placówkach objętych projektem. 

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

1. Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję Panią/Pana, że administratorem 

danych osobowych jest: Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 

117, 50-301 Wrocław. 

2. W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo 

kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym 

jest Małgorzata Torenc, kierując korespondencję tradycyjną na adres placówki z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: 

rodo@CKTalent.wroclaw.pl 

3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum 

Kreatywności Talent dostępne jest na stronie internetowej: www.talent.wroclaw.pl 


