
Skarbiec wiedzy
czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej   
dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców 

REKRUTACJA – POMOCNIK 



3 GRUPY 
UCZESTNIKÓW

GRUPA A – zajęcia                           
konferencyjno-warsztatowe (11-15 lat)

GRUPA B – kurs (11-12 lat)

GRUPA C – zajęcia wspomagające (rodzice)



GRUPA A

1
• Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty 

Grupa A

2

• Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż 
nauczycielowi, z którym będziesz jechał                    
na zajęcia konferencyjno-warsztatowe

3
• Przekaż je koniecznie nauczycielowi PRZED 

wyjazdem na zajęcia konferencyjno-warsztatowe

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zgłoszeniowy-i-inne-dokumenty-GRUPA-A.pdf


GRUPA B

Między 06 maja a 07 czerwca 2019 wyślij zgłoszenie (skan/zdjęcie 
Formularza zgłoszeniowego) uprawniające Cię do wzięcia udziału   
w teście kwalifikującym na zajęcia Kursu… 
(skarbiecwiedzy@ug.edu.pl); 

08 czerwca 2019, godz. 9.00 – test kwalifikacyjny

Miejsce – Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 
Gdańsk, sala 4.65, III piętro)

08– 10 czerwca 2019 – wyniki testu kwalifikacyjnego 

(o wynikach poinformujemy mailowo lub telefonicznie wszystkich, 
którzy przystąpili do testu; ewentualna rozmowa kwalifikacyjna   
w drugim etapie rekrutacji – 15 czerwca 2019)

Jeżeli otrzymałeś informację o zakwalifikowaniu się na Kurs…, 
wypełnij wraz z rodzicem/opiekunem prawnym resztę 
dokumentów z zestawu                                                                     
Formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty Grupa B

Do Biura Projektu PRZED rozpoczęciem zajęć przynieś lub wyślij 
pocztą wypełniony i podpisany                                                       
Formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty Grupa B

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-i-inne-dokumenty-GRUPA-B.pdf
mailto:skarbiecwiedzy@ug.edu.pl?subject=Skarbiec%20wiedzy%20-%20zgłoszenie%20na%20test%20kwalifikacyjny
https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zgłoszeniowy-i-inne-dokumenty-GRUPA-B.pdf


GRUPA B

 Test kwalifikacyjny na Kurs języka łacińskiego i kultury antycznej 
obejmuje szkolny zakres wiedzy z historii, mitologii i kultury 
antycznej 

 Do uczestnictwa w zajęciach Kursu… kwalifikuje się dwudziestka 
nastolatków 11- i 12-letnich, które w ramach testu uzyskały 
minimum 50 procent sumy możliwych do zdobycia punktów

 W teście kwalifikacyjnym będą wyłącznie pytania zamknięte

 Jeżeli kryterium 50 procent zostanie spełnione przez grupę ponad 
20 osób, zostanie zorganizowany drugi etap rekrutacji, w ramach 
którego przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna (nastoletni 
kandydat przygotowuje prezentację na dowolny, wybrany przez 
siebie temat z tego samego zakresu co na teście kwalifikacyjnym; 
ewentualny termin rozmowy: 15 czerwca 2019)



GRUPA B

 Osoby, które nie znalazły się w pierwszej dwudziestce osób 
zakwalifikowanych na Kurs języka łacińskiego i kultury antycznej, 
automatycznie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W 
razie zwolnienia miejsca przez zrekrutowanego Uczestnika 
Projektu z Grupy B kolejna osoba z listy rezerwowej uzyska 
możliwość uczestniczenia w kursie



GRUPA C

Wyślij wraz z dzieckiem zgłoszenie 
uprawniające je do uczestnictwa w teście 
kwalifikacyjnym na Kurs języka łacińskiego           

i kultury antycznej (Grupa B)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu 
Twojego dziecka/podopiecznego na zajęcia 

Kursu… wypełnij dla siebie Formularz 
zgłoszeniowy…

PRZED rozpoczęciem zajęć do Biura Projektu 
przynieś lub wyślij pocztą wypełniony                    
i podpisany Formularz zgłoszeniowy…

mailto:skarbiecwiedzy@ug.edu.pl?subject=Skarbiec%20wiedzy%20-%20zgłoszenie%20na%20test%20kwalifikacyny
https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zgłoszeniowy-i-inne-dokumenty-GRUPA-C.pdf
https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-zgłoszeniowy-i-inne-dokumenty-GRUPA-C.pdf


BIURO 
PROJEKTU

BIURO PROJEKTU “SKARBIEC WIEDZY”, WYDZIAŁ 
FILOLOGICZNY UG

ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, pok. 4.3o

+48 (58) 523 22 38 lub 792 902 308 (tel. zalecany)

skarbiecwiedzy@ug.edu.pl

mailto:skarbiecwiedzy@ug.edu.pl

