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WSTĘP 

 

 

 

 „ Dzieci ! Dumne miejcie zamiary, 

górne miejcie marzenie i dążcie do sławy.  

Coś z tego zawsze się stanie.”  Janusz Korczak 

 

 

Ta myśl Janusza Korczaka przyświeca nam w podejmowaniu działań zmierzających 

do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego ucznia. Wychodzimy z założenia, że 

wszystkie dzieci są zdolne do rozwoju na miarę swoich możliwości. Wiemy, że w marzeniach 

tkwi siła i ona może być sensem życia młodego człowieka. Nam, dorosłym, przypada wielka 

rola, by marzenia dzieci rozpoznać, pomóc im je urzeczywistniać, wskazywać drogi ich 

realizacji. 

 

„ Mogę budzić to co drzemie w duszy, 

Nie mogę nic tworzyć. 

Brzoza pozostanie brzozą, dąb dębem, łopuch łopuchem.”  Janusz Korczak 

 

Aby pomóc w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień dzieci, musimy współdziałać i 

współpracować. Rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne możliwości jest 

coraz bardziej docenianym zadaniem edukacji. Wymaga to od nas, nauczycieli, jak również 

od dzieci olbrzymiej  pracy nad sobą. Potrzeba wielu działań, aby umożliwić pełny rozwój 

uczniów zdolnych.  

W tym celu opracowany został Szkolny Program Wspierania Uzdolnień, który 

pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności i rozwijać własne zainteresowania. 

 Z jednej strony zajmiemy się zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych uczniów 

szczególnie zdolnych, z drugiej program nasz obejmuje wszystkich uczniów, ponieważ jego 

podstawowa idea zawiera się w stwierdzeniu, że wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione 

w szkole warunki do odniesienia sukcesu na swoją własną miarę i możliwości. 
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I.  DEFINICJA UCZNIA ZDOLNEGO ZGODNA Z EGALITARNĄ IDEĄ 

 

Dziecko zdolne to takie, które posiada pewne predyspozycje intelektualne, 

artystyczne, społeczne, motoryczne czy organizacyjne. Posiada także możliwość wykonania 

stawianych przed nim zadań, a dzięki odpowiednim zabiegom pedagogicznym, jak też 

właściwej motywacji, ma szanse ujawnić i rozwinąć swoje zainteresowania oraz pasje. 

W naszej koncepcji zakładamy, że wszyscy uczniowie są zdolni. Zadaniem 

nauczycieli jest odkrywanie predyspozycji i motywowanie do działań wszystkich dzieci.      

Za sukces uznajemy każdą aktywność ucznia. Naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie 

okazji do odnoszenia przez dzieci nawet drobnych osiągnięć. Nie zwycięstwo jest 

najważniejsze, lecz praca, pokonywanie własnych słabości, odkrywanie swoich 

zainteresowań. Nasi uczniowie mają okazję poznawać swoje umiejętności organizacyjne czy 

przywódcze podczas udziału w wielu tradycyjnych imprezach szkolnych, akcjach, projektach. 

Uczniowie rozwijają również swoją wrażliwość i ciekawość poprzez udział w akcjach 

charytatywnych., w wycieczkach, czy podczas spotkań z ciekawymi ludźmi.   

Ponadto dziecko uzdolnione cechuje wysoki poziom zdolności specjalnych- 

kierunkowych. W wybranej dziedzinie próbuje swoich sił i odnosi sukcesy. W odniesieniu do 

tak rozumianej definicji sformułowaliśmy szczegółowe cechy uczniów uzdolnionych w 

danym obszarze. Wskazane obszary uzdolnień są wynikiem przeprowadzonej w szkole 

identyfikacji zainteresowań i uzdolnień. Wybierając dane obszary, staramy się dostosowywać 

je do autentycznych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów. 

 

Obszary uzdolnień, które będziemy szczególnie  rozwijać to: 

 

o Humanistyczny 

o Matematyczno-informatyczny 

o Przyrodniczo-techniczny 

o Twórczy 

o Sportowy 

o Artystyczny 

o Społeczno-przywódczy  

 

Oto cechy charakterystyczne dla danego obszaru uzdolnień. Nie oznacza to jednak, że 

dany uczeń ma posiadać wszystkie te cechy, by zostać zakwalifikowanym jako uzdolniony w 

danym obszarze.      



5 

 

HUMANISTYCZNY 

 Dziecko samo chętnie sięga po książkę i czyta ze zrozumieniem. 

 Wyprzedza rówieśników w umiejętności pisania i czytania. 

 Z łatwością potrafi wymyślać logiczne i ciekawe opowiadania. 

 Pisze historyjki z niezwykłym lub nieoczekiwanym zakończeniem. 

 Zarówno w mowie, jak i w piśmie posługuje się bogatym słownictwem. 

 Jest wrażliwe na uczucia innych i potrafi rozpoznać ukryte intencje ludzkich 

zachowań. 

 Jest bystrym i wnikliwym obserwatorem ludzkich zachowań. 

 Odczytuje sensy metaforyczne w dziełach literackich, filmowych, teatralnych. 

 Jest błyskotliwe i oczytane. 

 

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY 

 Dziecko od najmłodszych lat szybko operuje cyframi i liczbami. 

 Oblicza wszystko raczej skrótami niż długimi sposobami. 

 Jasno formułuje myśli. 

 Potrafi uogólniać, widzi konkretny problem na ogólnym tle. 

 Wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu problemów. 

 Lubi rozwiązywać zagadki, rebusy, układać puzzle, odpowiadać na podchwytliwe 

pytania. 

 Potrafi logicznie wnioskować z faktów. 

 Łatwo uczy się obsługiwać komputer. 

 Kreatywnie stosuje technikę komputerową. 

 Cechuje je myślenie abstrakcyjne, systematyczność, dokładność, zorganizowanie. 

 

 

PRZYRODNICZO-TECHNICZNY 

 

 Dziecko jest bardziej od rówieśników oczytane, szczególnie w literaturze naukowej, 

czyta czasopisma i książki na tematy przyrodnicze i techniczne. 

 Dogłębnie i długo potrafi zajmować się dziedziną swych zainteresowań naukowych. 

 Potrafi dostrzec i zrozumieć rożne pojęcia i związki. 

 Interesuje się tym, jak funkcjonują różne urządzenia techniczne. 

 Jego hobby to konstruowanie np. urządzeń elektronicznych, zręczne posługiwanie się 

narzędziami. 

 Lubi rysować przedmioty mechaniczne lub rożne plany, projekty. 

 Interesuje się naturalnym otoczeniem. 

 Cechuje je wrażliwość na zwierzęta i roślinność.. 

 Prezentuje postawę ekologiczną 

 Żyje w zgodzie z rytmem przyrody i świata. 

 

 

TWÓRCZY 

 

 Dziecko jest pełne pomysłów w zakresie różnych przedmiotów i zainteresowań. 

 Ma inwencję, wymyśla gry, zabawy i ich reguły, wymyśla oryginalne opowiadania. 

 Chętnie eksperymentuje, by uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. 

 Zadaje dużo dociekliwych pytań, jest otwarte na pomysły i metody. 

 Potrafi składać elementy jakiejś całości w nowy niespotykany sposób. 
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 Potrafi wymyślać niezwykłe rozwiązania różnych przedmiotów. 

 Jest wytrwały w każdym podejmowanym przez siebie przedsięwzięciu. 

 Może ubierać się lub zachowywać w sobie tylko właściwy sposób. 

 Przejawia ciekawość względem wielu spraw. 

 

 

SPORTOWY 

 

 Dziecko lubi brać udział w grach i zabawach sportowych o wysokim stopniu 

rywalizacji. 

 Wybija się w licznych dyscyplinach (albo w jednej). 

 Jest jednym z najbardziej sprawnych fizycznie uczniów w klasie lub grupie 

rówieśniczej, wyróżnia się doskonałą koordynacją ruchu. 

 Posiada doskonale rozeznanie taktyczne w wybranych grach i dyscyplinach. 

 Jest wytrwały w ćwiczeniach i na treningach. 

 Lubi czytać i pisać o sporcie. 

 Z powodzeniem rywalizuje w sporcie z dziećmi starszymi od siebie. 

 

 

SPOŁECZNO-PRZYWÓDCZY 

 

 Dziecko podejmuje inicjatywę i wykazuje samodzielność działania. 

 Umie znaleźć się wśród dorosłych i rówieśników (łatwo nawiązuje kontakty                

z ludźmi). 

 Ma skłonność do dominowania nad innymi w grupie, zwykle kieruje działalnością. 

 Należy do wielu organizacji i klubów pozaszkolnych i uczestniczy w ich działalności. 

 Jest stanowcze i konkretne w przekazywaniu osobistych sądów i opinii. 

 Bez trudu przyjmuje rolę lidera i kapitana drużyny, organizatora czy przywódcy. 

 Chętnie podejmuje się nowych i trudnych zadań bez obawy przed porażką. 

 Wydaje się lubiane przez kolegów z klasy, ma wielu przyjaciół. 

 Lubi zajęcia grupowe. 

 Lubi współpracować. 

 

 

ARTYSTYCZNY 

 

 Dziecko m.in. przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji oraz 

chęć eksperymentowania. 

 Wykorzystuje sztukę do wyrażania swoich uczuć.        

 Lubi odwiedzać galerie, wystawy.  

 Zauważa szczegóły i barwy, których inne dzieci nie dostrzegają. 

 Pisze oryginalne scenariusze. 

 Potrafi z ekspresją operować głosem. 

 Ma naturalny słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu. 

 Wymyśla oryginalne melodie. 

 Szybko opanowuje grę na instrumentach. 

 Przejawia zdolność odgrywania różnych ról, osiąga ogromną satysfakcję z 

przedstawień aktorskich. 
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II.  ZASOBY SZKOŁY (MATERIALNE I LUDZKIE) 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 znajduje się przy ul. Kleeberga 

w Oleśnicy. Stanowi placówkę publiczną, której organem prowadzącym jest Zespół Oświaty 

Samorządowej miasta Oleśnicy. Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów szkolnych i                       

6 przedszkolnych, (5-latki - 2 klasy, w tym 1 integracyjna oraz 6- latki - 4 klasy w tym 1 

integracyjna) w których łącznie uczy się 842 uczniów. W 2001r została włączona         do 

Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 2003 r szkoła  uzyskała certyfikat             

„ Szkoły z klasą”, dzięki udziałowi w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. W czerwcu 2006 

roku natomiast otrzymała certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. 

Zasoby materialne: 

32 sale lekcyjne 

2 pracownie komputerowe z dostępem do sieci internetowej 

Duża sala gimnastyczna 

Mała sala gimnastyczna 

Sala gimnastyki korekcyjnej 

Siłownia 

Kompleks boisk sportowych (1 do siatkówki, dwa do koszykówki, trzy do streetballa,  boisko 

do piłki nożnej oraz ręcznej, skocznia, bieżnia, boisko, które powstało w ramach 

ogólnopolskiej akcji „ Blisko boisko”) 

Gabinet pedagoga 

Gabinet logopedy 

Dwie sale wyposażone w tablice interaktywne  

Gabinet pielęgniarki 

Gabinet stomatologa 

Biblioteka , w której znajduje się wypożyczalnia i zbiory książek oraz nowoczesna sala 

multimedialna, pełniąca również funkcję czytelni. 

 

Zasoby ludzkie: 

 54 nauczycieli 

1 pedagog szkolny 

1 logopeda 

1 nauczyciel biblioteki 

3 etaty wychowawców świetlicy 
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W szkole działa powołany w roku szkolnym 2001 Zespół Wspierania Uzdolnień, którego 

lider został przeszkolony w 2002 w DODN we Wrocławiu. 

 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zakresu 

pracy z uczniem zdolnym: Rady szkoleniowe dotyczyły: 

 rozpoznawania uzdolnień u dzieci oraz poznania sylwetki ucznia zdolnego, 

 myślenia twórczego i metod jego kształtowania, 

 metod i sposobów efektywnego nauczania poprzez znajomość stylów nauczania i 

integracji dwóch półkul mózgowych, 

 wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej. 

 

 

 

III.   ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

 

 

Praca nauczyciela nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy. Polega                  

na podejmowaniu działań, które kształtują ucznia jako człowieka i pomagają mu wybrać 

życiową drogę. Nauczyciel potrafi  zarazić swoją pasją, może też pomóc uczniowi  uwierzyć 

w siebie i zmotywować do systematycznej pracy.  

 

Podstawowe założenia programu: 

 

1. Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów ma charakter systemowy. 

2.  Programem objęci  są wszyscy uczniowie. 

3. Program realizują wszyscy nauczyciele. 

4. W szkole stworzona jest możliwość rozpoznawania i rozwijania uzdolnień każdego 

ucznia. 

5. W szkole oferta zajęć pozalekcyjnych jest uzależniona od wyników identyfikacji 

diagnozy. 

6. Uczniowie mają możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. 

7. W szkole jest kształtowana, podtrzymywana wysoka samoocena uczniów  i  ich wiara w 

siebie. 

8. W szkole promowane są osiągnięcia uczniów i nauczycieli.. 

9. W celu osiągania zamierzonych celów szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
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IV.  CELE PROGRAMU: 

 

 

CEL OGÓLNY: 

 

Uczniowie naszej szkoły rozwijają się wszechstronnie. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

 Uczniowie mają zidentyfikowane zainteresowania i uzdolnienia. 

 Uczniowie wskazują swoje zdolności i zainteresowania. 

 Aktywność uczniów jest dokumentowana. 

 Uczniowie znają swój styl uczenia, typ inteligencji oraz techniki uczenia. 

 Uczniowie są motywowani do samorozwoju poprzez stwarzanie sprzyjających warunków. 

 Uczniowie mają okazję do odnoszenia sukcesów i prezentowania swoich mocnych stron. 

 Uczniowie są wspomagani w swej aktywności przez środowisko szkolne i lokalne.  

 Wspierany jest wszechstronny rozwój dzieci poprzez  dobór aktywizujących metod 

nauczania.  

 Osiągnięcia uczniów są promowane w środowisku lokalnym. 

 W szkole kształtowane są poprawne relacje interpersonalne wspierające  rozwój 

emocjonalny, społeczny i intelektualny uczniów. 

 W szkole dba się o ścisłą współpracę ucznia, nauczyciela i rodzica w celu usprawnianie 

procesu rozwoju uzdolnień.   

 

 

 

 

V.   PROCEDURY IDENTYFIKACJI UCZNIÓW ZDOLNYCH 

 

 

 

W celu poznania możliwości intelektualnych uczniów wszyscy nauczyciele i wychowawcy   

są zobowiązani podjąć następujące działania: 

 

1. Ściśle ze sobą współpracować . 

2. Opracować kwestionariusze ankiet do rozpoznawania uzdolnień skierowanych                

do rodziców i nauczycieli i przeprowadzić je na początku kształcenia oraz w kl. IV. 

3. Przeprowadzić identyfikację zainteresowań uczniów. 
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4. Dokonać autoprezentacji uczniów według przygotowanego narzędzia. 

5. Prowadzić kartę obserwacji ucznia , która ma na celu gromadzenie opinii i spostrzeżeń 

nauczycieli uczących dziecko i dokumentowanie jego aktywności. 

6. Analizować karty obserwacji. 

7. Wyłaniać uczniów zdolnych na podstawie wyników konkursów (bazę danych uzupełniają 

organizatorzy konkursów). 

8.  Prowadzić informację  zwrotną  o uczniach  od nauczycieli i wychowawcy dla rodzica. 

9. W razie potrzeby podjąć decyzję o objęciu ucznia indywidualnym programem nauki. 

10.  Modyfikować listy zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb. 

 

VI.  HARMONOGRAM ROZPOZNAWANIA I IDENTYFIKACJI       

ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ 

 

W celu uporządkowania działań w zakresie wspierania uzdolnień proponuje się 

wychowawcom i pozostałym  nauczycielom  wykorzystywanie przygotowanych  przez zespół 

narzędzi badawczych według opracowanego harmonogramu. 

 

Poszczególne narzędzia umieszczone są w postaci załączników, dostępne w pokoju 

nauczycielskim 

 

Nr Narzędzia diagnozy Diagnozowane 

klasy 

Termin 

(miesiąc) 

1 Kwestionariusz ankiet do rozpoznawania uzdolnień dla 

rodziców kl.1-3                                                załącznik nr 1 

I   IX 

2 Kwestionariusz ankiet do rozpoznawania uzdolnień dla 

rodziców kl.4-6                                                załącznik nr 2 
IV IX 

3.  Nominacje nauczycieli                             załącznik 3 oraz 3a                                                               Wszystkie klasy XII 

4 Karta samooceny                                   załącznik nr 4, 4a, 4b 

                                                            

Wszystkie klasy XI 

5 Karta obserwacji ucznia kl 1-3                        załącznik nr 5                                                                     Klasy I - III na bieżąco 

6 Karta obserwacji ucznia kl. 4-6                       załącznik nr 6                                                                    Klasy IV- VI na bieżąco 

7 Preferowany zmysł w procesie uczenia się (style uczenia) 

                                                                         załącznik nr 7 

IV     I 

8 Test pozwalający określić dominującą półkulę mózgową 

                                                                         załącznik nr 8 

V II 

9 Kwestionariusz wielorakiej inteligencji          załącznik nr 9 V II - III 

10 Zestawienie stylów uczenia się, dominacji półkuli oraz 

wielorakiej inteligencji                            załącznik nr 10,10a 

IV, V, VI IV 

11 Jak pomóc dziecku w uczeniu                      załącznik nr 11 IV, V, VI II/III 
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VII.   SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

 

 

Zadaniem nauczycieli i szkoły jest stwarzanie uczniom sprzyjających warunków do realizacji 

zamierzonych celów niniejszego programu przez: 

 

1. Identyfikację zainteresowań i uzdolnień. 

2. Kształtowanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

3. Motywowanie i inspirowanie uczniów poprzez: 

 różne formy i metody nauczania, 

 dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się i kanałów percepcji, 

 dostrzeganie i nagradzanie najdrobniejszych osiągnięć i sukcesów, 

 stwarzanie okazji do aktywności i twórczego działania. 

4. Kontakty z instytucjami lub osobami, dzięki którym uczeń będzie mógł rozwijać swoje 

zainteresowania i umiejętności. 

5. Gromadzenie i uzupełnianie „ teczek osiągnięć” ucznia. 

6. Stwarzanie uczniom możliwości prezentacji osiągnięć w szkole i poza nią. 

7. Pozyskiwanie środków i finansowanie działań - organy samorządu terytorialnego, 

sponsorzy, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Szkoły Podstawowej    

z Oddziałami Integracyjnymi nr 6. 

8.  Doskonalenie nauczycieli (udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach poświęconych 

problematyce uzdolnień). 

9. Promocje osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

 

 

VIII.  METODY I FORMY PRACY 

 

 

Podczas pracy z uczniem będą stosowane zróżnicowane formy organizacyjne, które 

pozwolą przygotować uczniów do pracy w różnych sytuacjach. Szczególnie ważne w rozwoju 

ucznia jest to,  by prowokować go do działań odkrywczych, wymagających kreatywności, 

planowania, jednocześnie podążając za narzuconym przez niego tempem i kierunkiem pracy. 

W zakresie pracy dydaktycznej będą stosowane różnorodne metody ze szczególnym 

uwzględnieniem metod aktywizujących, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych 

predyspozycji oraz zainteresowań i potrzeb uczniów .  
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Metody aktywizujące i mobilizujące wszystkich uczniów: 

 W klasach najmłodszych stosuje się m.in. metody integracyjne, tworzenia i definiowania 

pojęć, pracy we współpracy, rozwijające twórcze myślenie, itp.   

 W klasach starszych, na zajęciach dydaktycznych wprowadza się: burzę mózgu, projekt, 

metody dyskusyjne, dramę, mapę myśli. 

 Na lekcjach wychowawczych sprawdza się drzewko decyzyjne, metaplan, portfolio.  

 

Praca z uczniami prowadzona jest w różnych formach: 

 

1. Indywidualne:  

  

 Samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program, wskazanymi 

przez nauczyciela. Uczeń pracuje w oparciu o specjalne listy zadań, karty pracy. 

 Różnicowanie treści i wymagań (poszerzanie treści programowych dla uczniów 

zdolnych). 

 Zachęcanie uczniów do samodzielnego podejmowania się dodatkowych zadań szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 Indywidualizacja nauki poprzez prace długoterminowe. 

 Stawianie problemów. 

 Asystentura przedmiotowa uczniów poprzez przygotowanie przez nich referatów po 

przeczytaniu odpowiedniej literatury, bądź prowadzenie fragmentaryczne lekcji. 

 Zachęcanie uczniów do samodzielnego konstruowania zadań, testów, krzyżówek, 

rebusów. 

 Przyznawanie indywidualnych programów nauki. 

 Umożliwianie korygowania błędów kolegów. 

 Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi uczniów. 

 

2. Grupowe i zespołowe: 

 

 Stosownie metod aktywizujących. 

 Konkursy szkolne  i zawody sportowe. 

 Konkursy pozaszkolne. 

  Koła zainteresowań, koła przedmiotowe, organizacje. 

 Uczestnictwo dzieci w pokazach, przeglądach, przedstawieniach czy innych imprezach 

kulturalnych. 
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 Wycieczki edukacyjne i turystyczne. 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 Kształtowanie u uczniów twórczego myślenia i rozwijania oryginalności. 

 Prowadzenie gazetki szkolnej 

 Udział w akcjach charytatywnych. 

 Uczestnictwo całej społeczności szkolnej w imprezach ogólnoszkolnych, takich jak: 

Zielona wstążeczka, pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, święto drzewa, święto 

patrona itp. 

 Włączenie uczniów w realizację projektów edukacyjnych. 

 Wdrażanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności poprzez korzystanie z 

dodatkowych źródeł np. książek, Internetu, słowników, programów multimedialnych. 

 

Pozaszkolne: 

 

 Uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowych, artystycznych organizowanych przez: 

MOKiS, PCEiK-MDK, kluby sportowe. 

 Rozwijanie umiejętności językowych poprzez zajęcia w szkołach językowych. 

 

 

IX.   FORMY PROMOCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

 

Staramy się docenić wszystkie dzieci, ich wysiłki, w których młody człowiek ma 

szansę wykazania się swoimi aktywnościami, bo wiemy, jak takie wyróżnienie uskrzydla        

i zachęca do jeszcze większego wysiłku. Dlatego szkoła nasza dba o promocję dzieci             

na terenie szkoły i poza nią. Naszym zadaniem jest stworzenie środowiska sprzyjającego 

wszechstronnemu rozwoju ich zainteresowań i talentów, tym samym budowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły w mieście.  

 

FORMY PROMOWANIA UCZNIÓW: 

 

1. Organizowanie wystaw prac uczniów w bibliotece, salach lekcyjnych,  na korytarzu 

szkoły, podczas pokazu „ Mam talent”. 

2. Prezentacja udziału uczniów w ciekawych imprezach szkolnych w mediach                        

i na internetowej stronie szkoły. 
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3. Publikowanie nazwisk zwycięzców sportowych, laureatów konkursów na tablicy szkolnej 

pod hasłem „ Sukces swój mam, pokażę go wam”. 

4. Wpisy do kroniki szkoły o osiągnięciach uczniów. 

5. Artykuły o uczniach zdolnych w szkolnej gazetce, w prasie lokalnej oraz na stronie 

internetowej.. 

6. Informowanie szkolnej społeczności o sukcesach ich koleżanek i kolegów na apelach 

szkolnych. 

7. Nominowanie do nagród i stypendiów. 

8. Listy pochwalne dla rodziców. 

9. Występy laureatów przeglądów, konkursów na imprezach szkolnych i poza szkołą. 

10. Nadanie tytułu „ Szkolny prymus” za najwyższą średnią w nauce i wzorowe zachowanie. 

11. Umożliwienie prezentacji kierunkowych uzdolnień poprzez udział w konkursach 

przedmiotowych: humanistycznych, recytatorskich, historycznych, przyrodniczych, 

matematycznych, plastycznych, informatycznych, udzielania pierwszej pomocy. 

12. Prezentacja różnorodnych talentów podczas szkolnej imprezy   „ Mam talent”. 

                                    

 

PROMOWANIE NAUCZYCIELI 

 

1. Publikowanie nazwisk nauczycieli- opiekunów obok nazwisk uczniów –laureatów na 

stronie internetowej. 

2. Zwiększenie dodatku motywacyjnego. 

3. Nagroda dyrektora szkoły. 

4. Zgłoszenie nauczyciela do nagrody burmistrza oraz nominowanie do nagród wyższego 

szczebla. 

 

PROMOCJA SZKOŁY 

 

1. Współudział w organizacji międzyszkolnych zawodów i konkursów. 

2. Podjęcie starań o włączenie się do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. 

3. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami wspierającymi uczniów zdolnych (PCEiK , 

PPP).    

4.  Udział uczniów w imprezach i działaniach o charakterze lokalnym (Parlament Młodzieży,         

„Urodziny Oleśnicy”, „ Dni Europy”, kwesty org. Przez PCK ). 
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5.   Organizowanie Dnia Otwartych Drzwi. 

6.   Prezentacja dorobku uczniowskiego na uroczystej gali z okazji „ Dnia Patrona”. 

7.   Zapraszanie gości na szkolne imprezy. 

8.   Prowadzenie strony internetowej promującej szkołę. 

9.   Publikacje w lokalnych mediach o imprezach organizowanych przez szkołę. 

10.  Współorganizowanie imprezy lokalnej ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 

 

 

 

X.   ZADANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH SZKOLNY PROGRAM 

 

Program realizować będą pracownicy szkoły: dyrektor i wicedyrektor, zespół 

wspierania uzdolnień, lider tego zespołu, wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, Rada 

Pedagogiczna, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki. 

 

 

ROLA I ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY: 

 

 Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie planowania 

działań rozwijających zdolności i talenty uczniów. 

 Opracowuje arkusz organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, indywidualnych konsultacji, możliwości podjęcia współpracy z różnymi 

instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną. 

 Stwarza nauczycielom możliwość pogłębiania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem 

uzdolnionym poprzez planowanie szkoleń Rad Pedagogicznych, dotyczących pracy          

z uczniem zdolnym i kieruje nauczycieli na szkolenia zewnętrzne. 

 Uczestniczy w pracach   Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień 

 Pomaga w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniem   uzdolnionym. 

 Promuje sukcesy uczniów i nauczycieli. 

 Zapewnia warunki do realizacji programu. 

 

ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ: 

 

 Organizuje i koordynuje różnorodne działania na rzecz wspierania uzdolnień. 

 Prowadzi monitoring swoich działań. 

 Prowadzi ewaluację programu. 

 Przygotowuje narzędzia diagnozowania zainteresowań i uzdolnień. 
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 Prowadzi działania na rzecz przyjęcia do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. 

 Promuje uczniów zdolnych w szkole i poza nią. 

 Rejestruje osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. 

 

 

ZADANIA LIDERA SZWU: 

 

 

 Koordynuje działania w ramach Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień                         

i Zainteresowań Uczniów. 

 Gromadzi dane dotyczące  uzdolnionych uczniów szkoły. 

 Analizuje możliwe do realizacji formy i metody pracy z uczniem zdolnym. 

 Opracowuje projekt Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień 

Uczniów.       

 Doprowadza do przyjęcia Programu przez Radę Pedagogiczną. 

 Informuje uczniów i nauczycieli o aktualnych działaniach szkoły w zakresie rozwijania  

      zdolności i  zainteresowań uczniów. 

 Inicjuje różne formy działalności. 

 Współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców i innymi instytucjami.   

 

             

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY: 

 

 Informuje rodziców i uczniów o programie. 

 Zakłada i na bieżąco aktualizuje Kartę Ucznia. 

 Przeprowadza i analizuje badania na podstawie ankiet. 

 Dba o indywidualne traktowanie ucznia. 

 Pilotuje formalności związane z załatwieniem indywidualnego toku lub  programu 

nauki (jeśli jest taka potrzeba). 

 

 

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY: 

 

 Kształtuje postawy twórcze poprzez praktyczną działalność artystyczną. 

 Rozwija wyobraźnię i poczucie estetyki u dzieci. 

 Rozwija uzdolnienia artystyczne podopiecznych. 
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 Pobudza kreatywne myślenia. 

 Uwzględnia potrzeby ucznia uzdolnionego w programie pracy świetlicy. 

 

ROLA I ZADANIA  NAUCZYCIELA  PRZEDMIOTU: 

 

 Uważnie obserwuje ucznia pod kątem uzdolnień i zainteresowań. 

 Informuje wychowawcę o sukcesach dziecka. 

 Stosuje i wdraża najskuteczniejsze formy i metody pracy z uczniem zdolnym możliwe   

do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły. 

 Bierze udział w szkoleniach podwyższających efektywność nauczania. 

 Zachęca ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach, do udziału w konkursach, 

zawodach. 

 Promuje sukcesy ucznia. 

 

ROLA I ZADANIA CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ: 

 

 Wnioskują o wprowadzeniu do Programu modyfikacji. 

 Decydują o nominacjach do ewentualnych nagród, wyróżnień i stypendiów. 

 Prowadzą dokumentację wychowanków. 

 Identyfikują i diagnozują uzdolnienia uczniów. 

 Współpracują z liderem i SZWU. 

 Współpracują z rodzicami w sferze rozwijania zainteresowań i uzdolnień ich dzieci. 

 Wdrażają w codziennej pracy aktywne formy i metody nauczania. 

 Doskonalą się w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO: 

 

 Obejmuje opieką uczniów z problemami emocjonalnymi w komunikacji społecznej. 

 Współpracuje z poradniami w zakresie wspierania i rozpoznawania uzdolnień oraz 

dysfunkcji    występujących u uczniów o specyficznych uzdolnieniach. 

 Bierze udział w szkoleniach związanych z problematyką uzdolnień. 

 Organizuje spotkania dla rodziców w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. 

 Uczestniczy w pracach Zespołu. 

 



18 

 

ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKI: 

 

 Gromadzi i eksponuje księgozbiór dotyczący pracy z uczniem zdolnym. 

 Wzbogaca księgozbiór biblioteki o publikacje będące w kręgu zainteresowań uczniów 

zdolnych. 

 Pomaga w świadomym korzystaniu z różnych informacji służących rozwijaniu 

zainteresowań.. 

 Organizuje imprezy biblioteczne: wystawy, spotkania, konkursy 

 Przygotowuje uczniów do umiejętnego i krytycznego wykorzystywania źródeł informacji. 

 

ROLA I ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 

 

 Współpracują z liderem i członkami zespołu. 

 Wspierają diagnozę zainteresowań i uzdolnień swoich dzieci. 

 Ukierunkowują pracę domową dzieci w stronę rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

 Pomagają w zdobywaniu dodatkowych środków na organizowanie działań wspierających 

uzdolnienia uczniów (organizacja wyjść i wyjazdów). 

 Współpracują przy organizowaniu uroczystości szkolnych, środowiskowych promujących 

uzdolnienia uczniów. 

 Wspierają promocję szkoły i osiągnięcia uczniów. 

 Określają potrzeby dotyczące pedagogizacji rodziców w zakresie pracy z dzieckiem 

uzdolnionym. 

 Zapewniają przepływ informacji między szkołą a rodzicami. 

 

ZADANIA CZŁONKÓW SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO: 

 

 Inicjuje i organizuje różne imprezy kulturalne: dyskoteki, akcje charytatywne na rzecz 

szkoły i środowiska.. 

 Bierze udział w promocji uczniów zdolnych na terenie szkoły 

 Zapewnia prawidłowy przepływ informacji do uczniów. 

 Inspiruje i motywuje pozostałych członków społeczności uczniowskiej do podejmowania 

różnych działań promujących szkołę i kreujących jej pozytywny wizerunek. 

 Współpracuje z nauczycielami w zakresie realizowanych w szkole zadań. 
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XI.  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Trudno spełnić założenia naszego programu, zaspokoić wszystkie potrzeby edukacyjne 

naszych uczniów bez wsparcia rodziców. Wsłuchujemy się w potrzeby i problemy uczniów    

i ich rodziców, odwołując się do nich z pytaniem o oczekiwania wobec szkoły. Szkoła 

uruchamia również mechanizmy współpracy z innymi podmiotami środowiska lokalnego. 

 

 Rodzice motywują swoje dzieci do rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz współpracują 

z nauczycielami. 

 Rada Rodziców wspiera rozwój uczniów poprzez finansowanie pomocy dydaktycznych, 

nagród rzeczowych i wycieczek szkolnych. 

 Rodzice pomagają w organizacji wyjazdów, imprez szkolnych i klasowych oraz w 

organizowaniu kiermaszu bożonarodzeniowego. 

 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 6  włącza się  w organizację festynu osiedlowego i wyposaża szkołę w multimedialne 

pomoce naukowe. 

 Instytucje lokalne zwiększają ofertę zajęć rozwijających zainteresowania uczniów             

( Szkółka Piłkarska „ Rataje”, MOKiS „ Siatkarz”, MKS Pogoń, MKS Atol, kluby karate, 

Combat-kalaki, PCEiK, szkółki jazdy konnej, tenisa ziemnego, KS „ Orzeł”) 

 Współpraca z zakładami pracy w ramach projektu „ Oszczędzam energię – chronię 

klimat” poprzez organizowanie wycieczek (oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, 

stacja uzdatniania wody, ciepłownia miejska, punkt skupu złomu, Poliplast). 

 Lokalne zakłady pracy sponsorują zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (GKN-

Driveline,DOM-BUD) 

 Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „ Zacisze”, Komendą Powiatową Policji, 

Państwową Strażą Pożarną w organizacji festynu osiedlowego, połączonego z Dniem 

Patrona szkoły. 

 Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną w 

organizowaniu pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i 

prelekcji na temat prewencji przeciw-pożarowej. 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach diagnozy niezbędnej do 

wdrożenia indywidualnej pomocy dydaktycznej i emocjonalnej oraz w przypadkach 

nominacji do indywidualnych programów nauki. Ponadto organizowanie spotkań 

ekspertów z PPP dla rodziców. 
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 Współpraca z PCK podczas akcji charytatywnych oraz finansowanie przez nich szkoleń 

dla uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i paczek 

świątecznych. 

 Stypendium o charakterze socjalnym przekazywane przez burmistrza miasta Oleśnicy,  

zakup podręczników w ramach programu rządowego    „ Wyprawka szkolna” dla kl. I – 

III przez Zespół Oświaty Samorządowej, obiady refundowane przez MOPS. 

 Informowanie rodziców o zewnętrznej ofercie stypendialnej stworzonej przez miejskie 

władze samorządowe (od 2011 r) jak też program stypendialny „ Zdolnego Śląska”, 

promujący również aktywność społeczną i postawy obywatelskie oprócz sukcesów 

przedmiotowych i sportowych. 

 Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych( wycieczki, lekcje muzealne, 

spektakle teatralne, lekcje umuzykalniające). 

 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 Lokalne media umożliwiają promowanie osiągnięć i sukcesów naszych uczniów. 

 Organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia i 

umiejętności. 

 Informowanie (wychowawcy, nauczyciele przedmiotu) na bieżąco rodziców o postępach 

dziecka. 

 

 

XII.  EWALUACJA 

 

 Pierwszy rok 

Badamy zagadnienie rozpoznawania zainteresowań/uzdolnień uczniów (czy zostali 

zdiagnozowani w poszczególnych obszarach, czy zrobiono to w każdej klasie, czy 

zastosowano różne narzędzia, jaka jest drożność przepływu informacji). 

 Drugi rok  

Badamy liczbę i jakość form pracy z uczniami, różnorodność form pracy, zadowolenie 

uczniów. 

 Trzeci rok  

Badamy skutki wprowadzenie programu (zamierzone i niezamierzone). 

 

Narzędziami ewaluacji będą:  

 rozmowy,  
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 ankiety, 

  oceny z przedmiotów, 

  analiza wyników diagnoz pod kątem typowania uczniów uzdolnionych,  

 analiza wyników sprawdzianów szóstoklasistów uczniów nominowanych jako 

uzdolnionych. 

 

XIII.  OCZEKIWANE EFEKTY 

 

Przygotowany program ma służyć ukierunkowaniu i wzmożeniu działań tych wszystkich, 

którzy w swojej pracy starają się stworzyć „ okazję” , by nie zaprzepaścić talentów i wspierać 

przede wszystkim dążenia wszystkich uczniów do samorozwoju           i twórczej aktywności. 

Działania przynoszą w rezultacie podniesienie jakości pracy szkoły. Praca w obszarze 

wspierania uzdolnień powoduje, że nauczyciele wciąż doskonalą swoje kompetencje 

pedagogiczne oraz stosują nowe skuteczne metody pracy.  

 

UCZEŃ: 

 Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.  

 Bierze udział w konkursach, zawodach i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 Swoją postawą daje dobry przykład i motywuje do działań innych członków społeczności 

szkolnej.  

 Wykorzystuje  wiedzę na temat stylów i technik uczenia, typów inteligencji w swoim  

procesie uczenia. 

 Uzyskuje lepsze wyniki w nauce. 

 Kreatywnie rozwiązuje problemy, przełamuje schematy, stereotypy, myśli nieszablonowo.  

 Skutecznie porozumiewa się i efektywnie współdziała w zespole.   

 Wykorzystuje media, Internet jako źródło informacji w samodzielnym dochodzeniu    do 

wiedzy. 

 Rozwija umiejętności społeczne w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego      i 

szkolnego wolontariatu.        

 Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.   

 Jest otoczony opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole.  

 Utwierdza się w poczuciu własnej wartości. 
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EFEKTY SZKOŁY: 

 

 Wzmacnia się integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym. 

 Rośnie zaangażowanie rodziców w działalność szkoły. 

 Rośnie liczba sukcesów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 Opracowane i stosowane narzędzia diagnozujące spełniają swoją rolę. 

 Nauczyciele stosują odpowiednie i różnorodne formy pracy z uczniem. 

 Nauczyciele wyzwalają w uczniach zdolnych inicjatywę, motywację do pracy twórczej. 

 

 

XIV. WYKAZ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH 

DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ORAZ FORM 

UDZIELANIA IM POMOCY 

 

 

 Art. 1 pkt 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r z późniejszymi zmianami ( 

Dz.U.nr 256 z 2004r, poz.2572). 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w 

sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz.U. Nr 13, poz.125) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w 

sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r Nr 56 poz. 506) 

 Rozporządzeni Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61, poz. 

624 ) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17.11.2010r  w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 228,poz.1487) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów. 

 

 

 

XV.  ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Kwestionariusz ankiet do rozpoznawania uzdolnień dla rodziców kl.1-3 

2. Kwestionariusz ankiet do rozpoznawania uzdolnień dla rodziców kl.4-6 

3. Nominacje nauczycieli 

4. Karta  samooceny 

5. Karta obserwacji ucznia kl.1-3 

6. Karta obserwacji ucznia kl.4-6 

7. Preferowany zmysł w procesie uczenia się (style uczenia) 

8. Test pozwalający określić dominującą półkulę 

9. Kwestionariusz wielorakiej inteligencji 

10. Zestawienie stylów uczenia się, dominacji półkuli oraz wielorakiej inteligencji 

11. Jak pomóc dziecku w uczeniu się 

12. Harmonogram wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów  w określonych obszarach. 

 


