
Regulamin przyznawania tytułu „Szkoła - Ambasada Talentów” dla szkół uczestniczących w 

programie „Ambasador Talentów” realizowanym przez Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego 

Urzędu Pracy 

 

Preambuła 

Doceniając wagę ścisłej współpracy ze światem edukacji w ramach programu „Ambasador Talentów”, 

którego celem jest budowanie mocnego wizerunku doradztwa zawodowego jako nowoczesnej, 

potrzebnej i użytecznej usługi, Gdański Urząd Pracy uznaje za zasadne przyznanie tytułu „Szkoła - 

Ambasada Talentów” dla szkoły, która spełnia najwyższe standardy w upowszechnianiu i integracji 

działań z zakresu doradztwa zawodowego wewnątrz i na zewnątrz szkoły.  

Postanowienia ogólne 

1. Nominowane do uzyskania tytułu „Szkoła – Ambasada Talentów” mogą być tylko szkoły 

uczestniczące w programie „Ambasador Talentów” wg kryteriów przyznania tego tytułu.  

2. Za szkoły uczestniczące w programie „Ambasador Talentów” uznaje się szkoły, które podpisały w 

ramach niego porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a Dyrektorem Gdańskiego Urzędu 

Pracy.  

3. Tytuł „Szkoła - Ambasada Talentów” jest szczególnym wyróżnieniem szkoły, która w pełni realizuje 

postanowienia będące treścią wyżej wymienionego porozumienia, a ponadto wyróżnia się w 

środowisku w zakresie inicjowania, promowania, realizacji i integracji działań z doradztwa 

zawodowego wewnątrz i na zewnątrz szkoły.  

4. Organizatorem przyznania tytułu jest Gdański Urząd Pracy.  

5. Tytuł przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Gdańskiego Urzędu Pracy, 

Pracodawców Pomorza i Miasta Gdańska.  

6. Tytuł nadawany jest w edycjach rocznych. 

7. Szkoła posiadająca tytuł „Szkoła Ambasada Talentów” nie może ubiegać się o ponowne nadanie 

tytułu. 

8. Nagroda przyznawana jest w formie:  

a. aktu nadania tytułu,  

b. tablicy,  

c. wpisu na stronie internetowej Centrum Rozwoju Talentów,  

d. pakietu nowoczesnych narzędzi do pracy doradcy zawodowego.  

9. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.centrumtalentow.pl.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu po zakończeniu bieżącej i przed 

rozpoczęciem kolejnej edycji projektu.  

 

Kryteria nominacji do tytułu Szkoły Ambasady Talentów 

1. Szkoła jest w programie „Ambasador Talentów” i realizuje wszystkie zobowiązania wynikające z 

porozumienia, w którym szkolny doradca zawodowy zobowiązuje się do:  



a. Realizacji samodzielnych projektów lub wydarzeń przy współpracy Centrum Rozwoju Talentów 

(konferencje, warsztaty, zajęcia, rada pedagogiczna, spotkania dla rodziców lub inne) i 

rekomendowania najbardziej skutecznych form współpracy; 

b. Promowania oferty Centrum Rozwoju Talentów (ekspozycja oraz dystrybucja materiałów 

informacyjnych, udostępnianie na swoich kanałach komunikacji informacji o wydarzeniach 

realizowanych przez Centrum Rozwoju Talentów) w reprezentowanej przez niego szkole.  

2. Ambasador Talentów tworzy strategię działań, wokół której zintegrowani są nauczyciele 

(nauczyciele pokazują uczniom praktyczne zastosowanie szkolnej wiedzy i odnoszą ją do konkretnych 

umiejętności zawodowych), rodzice (organizują i współorganizują wycieczki zawodoznawcze, 

spotkania z zawodem) i partnerzy (pracodawcy, instytucje, organizacje pozarządowe i in., w 

działaniach wspierających realizację zadań z doradztwa zawodowego).  

3. W szkole rozpoznawane są potrzeby rozwojowe uczniów, a uczniowie klas ósmych, przed wyborem 

dalszej ścieżki edukacji, mają rozpoznane predyspozycje zawodowe (z wykorzystaniem 

kwestionariuszy, testów i innych narzędzi do odkrywania mocnych stron). 

4. Szkoła posiada pracownię doradztwa zawodowego wyposażoną w podstawowe zasoby niezbędne 

do prowadzenia doradztwa zawodowego.  

5. Szkolny doradca zawodowy oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi indywidualne doradztwo dla 

uczniów.  

6. Szkolny doradca zawodowy aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Centrum Rozwoju 

Talentów wydarzeniach dla doradców zawodowych oraz innych szkoleniach z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

7. Inne – szczególne rozwiązania organizacyjne, własne projekty (inicjatywa szkoły). 

 

Postępowanie w sprawie nadania tytułu „Szkoła - Ambasada Talentów” 

1. Do tytułu „Szkoła - Ambasada Talentów” może nominować szkołę szkolny doradca zawodowy 

(Ambasador Talentów) i dyrektor szkoły, wypełniając formularz elektroniczny, dostępny na stronie 

internetowej Centrum Rozwoju Talentów - www.centrumtalentow.pl.  

2. Kapituła w celu wyłonienia szkół (szkoły), której przyznany zostanie tytuł „Szkoła – Ambasada 

Talentów”, dokonuje oceny zgłoszeń, która dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zapisanymi w 

regulaminie.  

3. Składanie wniosków odbywa się w terminie od 1 czerwca do 15 lipca każdego roku i dotyczy 

działań obejmujących kończący się rok szkolny.  

4. Nadanie tytułu będzie miało miejsce w uzgodnionym przez szkołę i organizatora terminie.  

 

Dyrektor 

Gdańskiego Urzędu Pracy 

Roland Budnik 

 


