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REGULAMIN
przyznawania tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje tytuł Miejsce Odkrywania Talentów placówce1,
która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego2. Instytucja, której przyznano tytuł
zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie miejsc, na stronie
https://www.ore.edu.pl/2017/11/miejsca-odkrywania-talentow/

§2
Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania tytułu Miejsce Odkrywania Talentów
oraz zobowiązania placówek, którym przyznano tytuł Miejsce Odkrywania Talentów – zwanego dalej
Tytułem, pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rozdział 2
Zasady przyznawania tytułu
§3
1. Tytuł stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania,
wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
2. Tytuł może być przyznany placówkom, w których kadra (nauczyciele, specjaliści, instruktorzy itp.)
prowadzą (od minimum dwóch lat) systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną i mają
konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności edukacyjnej.
3. Praca kadry może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.

1Placówka – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, biblioteki, organizacje pozarządowe,

instytucje kultury (np. muzea, centra nauki, teatry, kina, galeria), parki technologiczne, kluby sportowy, szkoły językowe,
instytuty badawcze, wyższe uczelnie, podmioty gospodarcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia
nauczycieli; jednostki samorządu terytorialnego, które realizują lokalny program na rzecz rozwijania zdolności dzieci i
młodzieży szkolnej.
2 Uczeń zdolny - w powyższym regulaminie definiowany jest jako taki, który posiada co najmniej jedną z trzech
wymienionych cech: wysoki poziom osiągnięć lub możliwość takich osiągnięć związanych z potencjałem w dziedzinach
nauki, twórczości lub działalności społecznej (charytatywnej, obywatelskiej, wolontariatu itp.), wysoki poziom uzdolnień
specjalnych/kierunkowych (np. artystycznych, sportowych, organizacyjnych, poznawczych związanych często z
przedmiotami szkolnymi), wysoki poziom zdolności ogólnych (wysokie IQ – 120 i więcej).
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4. Wymagany jest opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających lub wspierających
zainteresowania i uzdolnienia dzieci/młodzieży, prowadzonych w placówce przez różne osoby
(nauczycieli, specjalistów, instruktorów itp.).

Rozdział 3
Procedura przyznawania tytułu
§4
1. W celu przyznania podmiotowi tytułu Miejsce Odkrywania Talentów należy wypełnić elektroniczny
wniosek zamieszczony na stronie
https://www.ore.edu.pl/2011/08/wniosek-miejsca-odkrywania-talentow-spe/
2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
„Miejsce Odkrywania Talentów"
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
3. Wniosek powinien być podpisany przez Dyrektora placówki i opatrzony pieczęcią placówki.
4. Podmiot składający wniosek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych,
informacji o formach i treściach prowadzonych zajęć, na stronie internetowej ORE, poprzez
wypełnienie odpowiedniej rubryki wniosku, o którym mowa w §4 pkt 1.
5. Ośrodek Rozwoju Edukacji może – po wstępnej analizie – poprosić placówkę o uzupełnienie
wniosku.
6. Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zgłoszenia w przypadku
niewypełnienia w całości wniosku. Wnioski przesłane tylko w wersji elektronicznej nie będą
rozpatrywane.
§5
1. O przyznaniu albo odmowie przyznania Tytułu zainteresowana placówka powiadamiana jest
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w formie pisemnej.
A. W przypadku uzyskania Tytułu placówka dodatkowo otrzymuje tablicę „Miejsce
Odkrywania Talentów”.
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B. W przypadku odmowy placówka może ponownie ubiegać się o nadanie Tytułu po upływie
minimum roku.
2. Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo oceny dotychczasowych działań placówki i jej
osiągnięć w zakresie wspierania uczniów zdolnych w celu przyznania lub odebrania Tytułu.
3. Placówka, która otrzymuje Tytuł zostaje umieszczona na mapie Miejsc Odkrywania Talentów
https://www.ore.edu.pl/2017/11/miejsca-odkrywania-talentow/

Rozdział 4
Zobowiązania Miejsc Odkrywania Talentów
§6
1. Placówka, której nadany został tytuł Miejsce Odkrywania Talentów przygotowuje i przeprowadza
systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Talentów
w taki sposób, aby promować jeden bądź kilka rodzajów działalności uczniów: naukową, artystyczną,
społeczną, sportową lub inną.
2. Miejsca Odkrywania Talentów zobowiązują się do udostępnienia dokumentacji dotyczącej
uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyrektor Ośrodka
Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo wizyty w placówce w celu weryfikacji podejmowanych
przedsięwzięć przyczyniających się do odkrywania, wspierania i promocji uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. Placówka, której nadany został tytuł Miejsce Odkrywania Talentów, zobowiązana jest
do przysyłania raz w roku raportu zawierającego opis podejmowanych działań w zakresie wspierania
i rozwijania talentów dzieci i młodzieży w danym roku. Raport należy przesłać w formie elektronicznej
(na adres: talenty@ore.edu.pl) i papierowej (na adres podany w § 3 pkt 2 regulaminu) nie później niż
do 30 czerwca każdego roku. Formatka do przygotowania raportu dostępna jest na stronie
https://www.ore.edu.pl/2011/08/odkrywamy-talenty-formularze-zgloszeniowe-2/
4. Miejsce Odkrywania Talentów, które realizuje ciekawe inicjatywy ma możliwość nadsyłania
dodatkowych materiałów edukacyjny w formie elektronicznej (na adres: talenty@ore.edu.pl)
i papierowej (na adres podany w § 4 pkt 2). Najciekawsze przykłady dobrych praktyk będą
publikowane na stronie internetowej
https://www.ore.edu.pl/2012/07/dobre-praktyki-formatki-sot-mot/
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5. Miejsca Odkrywania Talentów zobowiązują się do inicjowania i podejmowania działań na rzecz
uczniów zdolnych w partnerstwie ze „Szkołami Odkrywców Talentów” oraz innymi podmiotami,
takimi jak: szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje
i inne.
6. O zamieszczeniu materiałów i formularzy, o których mowa w pkt 3, 4, na stronie internetowej ORE,
decyduje każdorazowo Ośrodek Rozwoju Edukacji.
7. Dyrektor Miejsca Odkrywania Talentów, przesyłając materiały i formularze, o których mowa
w pkt 3, 4, oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich oraz wyraża zgodę
na zamieszczenie zawartych w nich treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
w formie, która umożliwi ich pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich
wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), w
szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy –

wzór oświadczenia do pobrania na stronie:
https://www.ore.edu.pl/2011/08/odkrywamy-talenty-formularze-zgloszeniowe-2/
Ośrodek Rozwoju Edukacji wymaga, aby oświadczenie o wyżej wymienionej treści znalazło się
pod wszystkimi materiałami i formularzami przesyłanymi przez Miejsce Odkrywania Talentów.
Na stronie ORE umieszczane będą tylko materiały, do których dołączono ww. oświadczenie.
8. Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w przypadku przesyłania zdjęć w formularzach
lub materiałach, publikowane będą wyłącznie te zdjęcia, na których osoby stanowią jedynie szczegół
całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W przypadku przesyłania zdjęć
konkretnych osób, do zdjęcia należy dołączyć zgodę rodzica na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dla potrzeb programu „Miejsce Odkrywania
Talentów”. W przypadku innych opracowań, np. gazetek, sprawozdań – materiały, co których
placówka posiada wyłączne prawa autorskie

Rozdział 5
Odebranie Tytułu
§7
1. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w szczególnych przypadkach, np. w przypadku braku działań
lub podejmowania zbyt małej liczby działań, może odebrać przyznany danej placówce Tytuł.
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2. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji może odebrać Tytuł placówce, która nie przyśle prawidłowo
wypełnionego raportu, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz nie poda uzasadnienia dla nieprzesłania
dokumentów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu.
3. O odebraniu Tytułu placówka powiadamiana jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w formie
pisemnej.
4. Placówka, której odebrano Tytuł zostaje skreślona z ogólnopolskiej mapy Miejsc Odkrywania
Talentów.
5. Warunki ponownego ubiegania się o tytuł określono w § 5 pkt. 1B.
Rozdział 6
Ochrona Danych Osobowych
§8
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą
w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@ore.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w celu obsługi programu „Miejsce Odkrywania Talentów”;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana
zgody;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak jest warunkiem niezbędnym
do wzięcia udziału w programie „Miejsce Odkrywania Talentów”;
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9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik 1

……………………………………………………………………….
(pieczęć szkoły/placówki)

OŚWIADCZENIE
oświadczam, że materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz wyrażam zgodę
na zamieszczenie zawartych w nich treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
w formie, która umożliwi ich pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich
wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231),
w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.

..………………………..……………………………….
(data i podpis oraz pieczęć Dyrektora)
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