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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 
Dotyczy: otwartego konkursu pn. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” - konkurs 

nr DE.WZP.263.1.3.2020 
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania dotyczące 
otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 1 
zamierzamy złożyć wniosek do Państwa "Programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych". 
Zawarte na końcu maila pytania kierujemy do Pani w związku z brakiem pewności, czy nasza 
interpretacja treści i ducha regulaminu pozwala na wyciągnięcie właściwych wniosków. 
(…) [fragment pytania do wiadomości MEN – zawiera pomysł oferenta mogący być przedmiotem 
oferty]. Nasze pytania w kontekście brzmienia pierwszego akapitu brzmią następująco: 
1. Czy dobrze rozumiemy, że nasze działania, zmierzające do zwiększenia dostępu uczniów do 
realizowanego przez nas konkursu oraz przygotowujących do niego lekcji poprzez 
wprowadzenie ich do sieci i umieszczenie na wskazanej przez Państwa platformie  
e-learningowej wpisują się intencje Autorów regulaminu Państwa programu? 
 
Odpowiedź 
Tak. Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub 
ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych, 
w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym 
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, znajdującej się pod adresem www.epodreczniki.pl.  
 

Zgodnie z pkt 4.5b Regulaminu konkursu oferta musi zakładać realizację zróżnicowanych zajęć 
edukacyjnych wspierających rozwój uczniów, organizowanych w formie stacjonarnej, jak 
również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kolejny wymóg regulaminu 
wskazuje, że preferowane będą projekty, których działania będą odbywały się przy 
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym 
z przykładowych narzędzi do kształcenia zdalnego, który może być wykorzystany w ramach 
Programu, jest bezpłatna publiczna platforma epodreczniki.pl udostępniana i administrowana 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednocześnie należy uwzględnić bezpieczne 
korzystanie z proponowanych metod i technik kształcenia na odległość przez uczniów, ochronę 
ich danych wrażliwych oraz wizerunku. 
 

Pytanie 2 
2. Czy fakt, że merytoryczny zakres naszego projektu wykracza ponad podstawę programową, 
wpisuje się w ideę konkursu dla uczniów wybitnie uzdolnionych? 
 
Odpowiedź 
Regulamin konkursu nie określa treści podstawy programowej jako zakresu merytorycznego 
Programu, ale wskazuje że jego celem jest wyłonienie ofert na realizację zadania z zakresu 
wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. Zgodnie z pkt. 4 Regulaminu konkursu 
w programie będą uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski, z następującymi uzdolnieniami: 

1) z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 

http://www.epodreczniki.pl/
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2) z zakresu nauk humanistycznych, 
3) z zakresu uzdolnień artystycznych. 

Działania zaplanowane do realizacji przez uczestników w ww. obszarach powinny uwzględniać 
rozwijanie kompetencji kluczowych (określonych w Zaleceniach Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie), w szczególności 
kompetencji cyfrowych oraz przedsiębiorczości i kreatywności. Program zakłada również 
realizację projektów uwzględniających współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami 
naukowymi lub artystycznymi. 


