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„Najlepszy mikroskop nie przyczyni się 
do rozwoju nauki, 

jeśli go się trzyma w szafie” 
 

Ludwik Hirszfeld 

 

 

Ta myśl znanego lekarza pozwala nam lepiej zrozumieć potrzebę poszukiwania 

w każdym naszym uczniu jego mocnych stron. Wszystkie dzieci są zdolne do rozwoju na miarę 

swoich możliwości. To od nas, nauczycieli, zależy, czy pozwolimy im się w pełni rozwinąć. 

Zadaniem szkoły jest  wskazać każdemu dziecku drogę do uzyskania sukcesu. Dzięki takim 

zabiegom  uczniowie lepiej poznają siebie i swoje możliwości, będą wiedzieli, jak się skutecznie 

i z zapałem uczyć, jak odnosić sukcesy i dążyć do realizacji swoich marzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Spis treści :         nr strony 

 

I. Wstęp           4 

II. Definicje pojęć          4 

III. Zasoby szkoły          7 

IV. Cele programu          8 

V. Założenia programu          9 

VI. Narzędzia i procedury identyfikacji zainteresowań i uzdolnień uczniów   10 

VII. Sposoby realizacji programu        10 

VIII. Harmonogram działań          13 

IX. Zadania poszczególnych podmiotów realizujących szkolny program    15 

X. Formy promocji uczniów i nauczycieli       18 

XI. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym      20 

XII. Przewidywane rezultaty realizacji programu       21 

XIII. Ewaluacja programu         22 

XIV. Wykaz obecnie obowiązujących aktów prawnych      23 

XV. Załączniki           24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

I Wstęp  

Kruszyn to niewielka miejscowość stykająca się swoimi granicami administracyjnymi z miastem 

Bolesławiec.  

Szkoła Podstawowa w Kruszynie funkcjonuje od 1947r – jest niewielką gminną szkołą. Absolwenci szkoły 

byli i są związani bardzo emocjonalnie z naszą placówką. Warto dodać, że w szeregi uczniów naszej szkoły 

wchodzą kolejne pokolenia. Jej wyjątkowość polega na tym, że w życiu szkoły uczestniczą rodzice, angażując 

się w projekty, które wywierają pozytywny wpływ na lokalną społeczność, a przede wszystkim na uczniów. 

Tradycje szkolne są nieodzownym elementem, wpisanym w kalendarz wydarzeń Kruszyna.   

W szkole jest 120 uczniów, którzy mają zdolności – często zaskakują swoich rodziców, nauczycieli 

i rówieśników. Szkoła podjęła zadanie wykrycia tych uzdolnień, gdyż wychodzimy z założenia, że każdy uczeń 

jest utalentowany, zdolny. Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju i talentów dzieci to chyba jedno 

z najważniejszych zadań współczesnej edukacji. Podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających ujawnianiu 

i właściwemu reagowaniu na potrzeby dzieci zdolnych jest zadaniem nauczycieli i rodziców. Uczniowie, ich 

możliwości i potrzeby powinny stanowić punkt wyjścia w pracy każdej placówki oświatowej. W takich 

placówkach znajdą miejsce dla siebie również dzieci i młodzież wybitnie uzdolniona. Widząc potrzebę pracy 

z uczniem uzdolnionym nasza szkoła postanowiła przystąpić do programu Ogólnopolskiej Sieci Szkół 

Wspierających Uzdolnienia. Program ten ma na celu stworzenie szkoły, która będzie jeszcze bardziej przyjazna, 

twórcza, tolerancyjna, otwarta na nowe działania. 

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia pomoże usystematyzować i zaplanować działania zmierzające 

do efektywniejszej pracy z uczniem uzdolnionym. Chcemy, aby nasze działania wspierały uczniów 

w samorozwoju i twórczej aktywności. 

 

II Definicje pojęć 

 

 Identyfikacja i wspieranie w rozwoju dzieci zdolnych i uzdolnionych powinno mieć miejsce przede 

wszystkim w szkole. Wielu nauczycieli i wychowawców rozumie potrzeby takich dzieci i robi wszystko, aby im 

pomóc w rozwoju zdolności i uzdolnień.  

 Na zamieszczonym poniżej schemacie widzimy hierarchiczny układ pojęć, które dla potrzeb tego 

programu, zostaną dokładniej omówione.  
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Źródło: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm 

 
Na samym szczycie piramidy widzimy hasło „geniusz”. Wśród całej populacji, takich ludzi jest najmniej.  

Geniusz to:  

[...]człowiek, którego dzieło okazało się przełomowe dla dalszego rozwoju i postępu cywilizacyjnego – w nauce, 

technice kulturze, życiu społecznym. Geniuszem np.: w fizyce okazał się Einstein, w medycynie - Pasteur, 

w astronomii – Kopernik,  itd.  

 

Talent 

W psychologii pojawiły się próby ustalenia warunków mających duże znaczenie w kształtowaniu talentu. 

Wymienia się interakcję takich czynników, jak: wysoki poziom uzdolnień specjalnych, iloraz inteligencji 

powyżej przeciętnej, wysoki poziom uzdolnień twórczych, odpowiednia struktura osobowości zabezpieczająca 

efektywność działania często wbrew przeciwnościom, aktywność własna, środowisko społeczne sprzyjające 

rozwojowi uzdolnień oraz czynnik losowy (trochę szczęścia-znaleźć się we właściwym miejscu i czasie). 

Nie można więc o człowieku, który doskonale odtwarza (śpiewa) utwory powiedzieć, że ma talent, jest 

on bowiem uzdolniony odtwórczo. Ale jeśli sam skomponowałby piosenkę i bardzo dobrze ją wykonał, to 

wówczas można o nim powiedzieć, że ma talent. Zasadniczo więc pojęcie talent odnosi się do ludzi, którzy 

mają określony dorobek twórczy. 

 

 

Uzdolnienie  

Uzdolnienie jest to specyficzna konfiguracja zdolności ogólnych i specjalnych, umożliwiająca bardzo 

dobre wykonanie określonej, ukierunkowanej treściowo działalności. Ludzie różnią się od siebie poziomem 

uzdolnień specjalnych i w konsekwencji osiągają niejednakowe efekty swojej pracy. Autentyczne uzdolnienia w 

wielu kierunkach zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej spotyka się człowieka posiadającego uzdolnienia w 

jakiejś jednej dziedzinie aktywności. W związku z powyższym uzdolnienia precyzujemy jako specjalne, np. 

uzdolnienia muzyczne, techniczne, aktorskie, kulinarne. Uczeń osiągający bardzo dobre oceny szkolne ze 

wszystkich przedmiotów jest więc uczniem zdolnym do uczenia się, a nie uzdolnionym. Uczeń, który posiada 

http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm
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uzdolnienia np. matematyczne, zazwyczaj nie wykazuje innych uzdolnień, np. językowych czy plastycznych, co 

z reguły znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanych wynikach szkolnych. Uczeń uzdolniony osiąga bardzo 

dobre wyniki tylko w określonych przedmiotach, np. ścisłych i ma zazwyczaj "problemy" z przedmiotami 

humanistycznymi.  

 

Zdolność 

Z punktu widzenia ujawniania się zdolności we wszystkich rodzajach aktywności człowieka, możemy ją 

traktować jako przejaw ludzkiej inteligencji, a więc każdy człowiek jest ogólnie zdolny. Chociaż każdy jest zdolny 

np. do tańca, to ludzie różnią się od siebie w tej dziedzinie, co nietrudno zaobserwować w sali tanecznej. Za te 

różnice odpowiadają zdolności specjalne (lokalne), które wiążą się z zaangażowaniem funkcji specyficznych i 

ujawniają się w jakimś ukierunkowanym rodzaju działalności.  

 

Pojecie zdolności  

1. Zdolność to wykonanie jakieś czynności z biegłością i sprawnością działania. Ujęcie behawiorystyczne. 

2. Zdolność jako potencjalna szansa, której aktualnie nie ma, ale którą człowiek może nabyć. 

3. Zdolność jako aktualna możliwość podmiotu wykonania jakiejś czynności. 

4. Zdolność jako maksimum sprawności, do której człowiek mógłby dojść, gdyby w optymalnych 

warunkach przygotował się do wykonania pewnej czynności. 

 

Trójpierścienny model zdolności J. S. Renzulliego 

 

 

Źródło: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm 

 

 

 

http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm
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Problematyka zdolności i ucznia zdolnego 

Zdolności dzieci i młodzieży są zawsze in statu nascendi, a więc możemy mówić o nich jak 

o właściwości, która się rozwija. Obserwujemy jej pewne przejawy, ale nie znamy do końca potencjalnych 

możliwości. 

Pojęcie „ucznia zdolnego” jest bardziej złożone niż pojęcie „zdolność”– mówimy o podmiocie, który się 

rozwija i którego zdolności się zmieniają zależnie od wielu okoliczności. 

Uczeń zdolny – jest to taki uczeń, który odróżnia się od innych dużą sprawnością wykonywania czynności 

w określonej dziedzinie. Jeżeli aktualnie tej sprawności nie przejawia z różnych względów, ale ma potencjalnie 

możliwości, w sprzyjających warunkach może je ujawnić. 

 

III Zasoby szkoły 

 

W roku szkolnym 2012/2013 jest 6 oddziałów klasowych, które zajmują 6 sal lekcyjnych oraz oddział 

przedszkolny, który znajduje się w odrębnym budynku. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kruszynie i na przyległych wielofunkcyjnych boiskach. 

Szkoła posiada: 

 bibliotekę z 7162 woluminami, 

 pracownię informatyki z 12 stanowiskami pracy, 

 salę gimnastyczną, 

 magazyn ze sprzętem sportowym, 

 7 sal lekcyjnych, w tym 3 z projektorami multimedialnymi oraz ekranami,  

 10 radiomagnetofonów do wykorzystania na różnych zajęciach,  

 przenośny zestaw - laptop + projektor multimedialny, 

 świetlicę szkolną wyposażoną w sprzęt audio-wideo, pomoce dydaktyczne pozyskane 

w ramach programu „Kolorowa Szkoła”, 

 Internet dostępny w całej szkole – wifi, 

 plac zabaw wyposażony w atestowany sprzęt rekreacyjny, 

 atestowane wielofunkcyjne boiska sportowe. 

 

Kadra pedagogiczna 

 Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kruszynie składa się z dziesięciu nauczycieli, w tym ośmiu 

nauczycieli dyplomowanych i 2 nauczycieli mianowanych, którzy uzyskają awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego w sierpniu 2013r. Kadra jest doświadczona, ambitna i kreatywna, dla której dobro dziecka jest 

rzeczą nadrzędną. 
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 Nauczyciele posiadają konieczne kwalifikacje do nauki przedmiotów oraz szereg dodatkowych 

uprawnień m.in.; 

-studia podyplomowe z zakresu: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, matematyka, przyroda, wiedza 

o sztuce, edukacja techniczna w zakresie techniki z wychowaniem komunikacyjnym, historia, informatyka, 

terapia przez sztukę, muzyka 

-kursy kwalifikacyjne: oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna, organizacja 

i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

-zdobyte uprawnienia: kierownik wycieczek szkolnych, przewodnik górski – sudecki, lider WDN, koordynator 

ds. bezpieczeństwa, koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e-learning,  

-warsztaty doskonalące i poszerzające umiejętności: pedagogika zabawy - Klanza, praktyczne umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ocenianie kształtujące, nowoczesne metody nauczania.  

 

Potrzeby szkoły 

W kolejnych latach planuje się : 

 zmodernizować bazę informatyczną , 

 wzbogacać systematycznie klasopracownie przedmiotowe w pomoce naukowe, 

 wzbogacać pozostałe klasopracownie w sprzęt audiowizualny, 

 wzbogacać szkołę w nowy sprzęt sportowy, 

 wzbogacać bibliotekę w nowości wydawnicze i prasę dla uczniów i nauczycieli. 

 

Wsparcie finansowe uczniów uzdolnionych 

W przyszłości planujemy pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na wspieranie uzdolnień uczniów od 

fundacji krajowych (możliwe też, że unijnych) po wystosowaniu i zaakceptowaniu odpowiednich wniosków. 

W chwili obecnej szkoła już pozyskuje 1% podatku w ramach współpracy z fundacją „Młodzi młodym”. 

 

IV Cele programu 

Cel główny 

 

Wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Kruszynie, pomoc w procesie uczenia się 

pozwalająca na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień, żeby każdy uczeń mógł odnieść sukces 

na miarę swoich możliwości. 

 

Cele szczegółowe: 

 zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie 

kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, 
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 pomaganie uczniom w odkrywaniu ich uzdolnień i zainteresowań, 

 poznanie przez uczniów swojego stylu uczenia się i technik im odpowiadających oraz typów 

wielorakiej inteligencji,  

 zachęcanie uczniów do aktywności twórczej, 

  promocja osiągnięć uczniów w szkole, środowisku lokalnym i poza nim, 

 indywidualizacja nauczania, 

 dobór odpowiednich metod nauczania – metody aktywizujące, 

 ukierunkowywanie pracy ucznia, aby osiągnął postęp w rozwoju (motywowanie do 

samorozwoju), 

 systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień, 

 podniesienie jakości pracy szkoły, 

 zaproponowanie ofert zajęć dla dzieci uzdolnionych, 

 motywowanie uczniów do wykorzystywania swoich uzdolnień w dalszej pracy, 

 zaangażowanie rodziców do współpracy w zakresie wspierania uzdolnień dzieci, 

  przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i samorozwoju, 

 stwarzanie warunków do rozpoznania i wspierania uzdolnień, osiągania sukcesu na miarę 

możliwości dziecka, 

 rozwój uczniów zgodny z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami. 

 

V Założenia programu 

 

Wszyscy uczniowie są zdolni. 

Podstawowe założenia programu: 

 W szkole funkcjonuje system wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 Programem objęci są wszyscy uczniowie. 

 W szkole uczniowie mają warunki do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole jest uzależniona od wyników identyfikacji zainteresowań 

i diagnozy uzdolnień. 

 Szkoła rozpoznaje i rozwija uzdolnienia każdego ucznia. 

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

 W szkole dba się o poprawne relacje interpersonalne wspierające rozwój emocjonalny, 

społeczny i intelektualny każdego ucznia. 

 W szkole i środowisku lokalnym promowane są osiągnięcia uczniów i nauczycieli. 
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 Uczniowie są wspomagani w swej aktywności przez środowisko szkolne i lokalne. 

 W szkole dba się o ścisłą współpracę ucznia, nauczyciela, rodzica i środowiska lokalnego 

w celu usprawniania procesu rozwoju uzdolnień. 

 Program realizują wszyscy pracownicy szkoły. 

 

VI Narzędzia i procedury identyfikacji zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 

 Opracowanie narzędzi i procedur rozpoznawania uzdolnień.  

 Ankieta dla rodzica i ucznia na temat zainteresowań dziecka.  

 Przeprowadzanie ankiet i testów w celu rozpoznania wybranych uzdolnień. 

 Obserwacja ucznia na zajęciach według następujących punktów:- czy uczy się chętnie,- czy ma 

dobrą pamięć, - czy jest dociekliwy i ciekawy, - czy ma żywą i twórczą wyobraźnię, - czy stawia 

sobie nowe wyzwania i wyszukuje problemy do rozwiązania, - czy jest samodzielny w pracy,     

- czy jest kreatywny,- czy stawia wysokie wymagania sobie i innym. 

 Gromadzenie opinii i spostrzeżeń. 

 Prowadzenie karty obserwacji ucznia. 

 Analizowanie karty obserwacji. 

 Wyłonienie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 Przekazywanie informacji zwrotnej o zainteresowaniach i uzdolnieniach dziecka rodzicom. 

 Modyfikowanie listy zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb. 

 Organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych.  

 Konsultacja ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

VII Sposoby realizacji programu  

 

Praca z uczniem zdolnym : 

Na lekcji: 

 różnicowanie treści i wymagań, 

 stawianie problemów, 

 zlecanie zadań indywidualnych, 

 asystent przedmiotowy, 

 projekt uczniowski, 

 grupy zaawansowane, 

 prowadzenie zajęć zapewniających aktywizację pracy dwóch półkul mózgu dziecka 

(wykorzystanie ćwiczeń Paula Dennisona), 
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 rozwijanie samodzielności według indywidualnego tempa pracy  

 

Poza lekcjami: 

 interdyscyplinarne koła zainteresowań, 

 kontakty indywidualne - przed konkursami, przeglądami, itp., 

 szkolne konkursy i przeglądy, 

 spotkania z ekspertami. 

 

Poza szkołą: 

 konkursy, przeglądy, zawody, olimpiady szkolne i międzyszkolne, 

 wycieczki edukacyjne, 

 wymiana doświadczeń z uczniami z innych szkół.  

 

Inne formy: 

 praca samodzielna, 

 edukacja przyspieszona, 

 projekty edukacyjne tworzone dla uczniów uzdolnionych. 

 

Planowane formy i metody pracy z uczniem zdolnym: 

 poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, 

 organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania, 

 wdrażanie do roli asystenta nauczyciela, 

 wdrażanie do tutoringu – spontanicznego nauczania kolegów, 

 kształcenie wielopoziomowe w codziennej praktyce szkolnej, 

 realizacja różnych projektów, 

 organizowanie konkursów, zawodów, przeglądów, olimpiad wewnątrzszkolnych, 

 opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych 

szczebli, 

 wykorzystanie technologii informacyjnych oraz zainteresowań uczniów w dziedzinie informatyki 

do przygotowywania opracowań dotyczących szkoły oraz pomocy dydaktycznych, 

 redagowanie gazetki szkolnej, 
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 organizowanie wycieczek edukacyjnych, 

 organizowanie spotkań i imprez edukacyjnych – spotkania z osobowościami, ciekawymi ludźmi, 

organizowanie koncertów, spektakli, przedstawień, 

 nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rozwój ucznia. 

 

Formy doskonalenia nauczycieli w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień 

 Udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez DODN. 

 Korzystanie z literatury metodycznej. 

 Wymiana doświadczeń między nauczycielami. 

 Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 

 Współpraca z DODN. 

 Współpraca z innymi szkołami uczestniczącymi w Programie DODN Sieci Szkół Wspierających 

Uzdolnienia. 
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VIII Harmonogram działań   

Nr Narzędzia diagnozy Kogo dotyczy Termin Uwagi/ 

odpowiedzialny 

1 Opracowanie Szkolnego Programu Rozwijania 

Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 marzec 2013r. zespół 

2 Opracowanie harmonogramu działań.  marzec 2013r. zespół 

3 Opracowanie zestawu narzędzi.  marzec 2013r. zespół 

4 Tworzenie kart obserwacji dla każdego ucznia i 

klasowych zbiorówek. 

 marzec 2013r.  zespół  

5 Przeprowadzenie ankiety badającej style uczenia 

się. 

Klasy 0 -VI marzec 2013r 
(dotyczy 
nowoprzyjętych 
uczniów) 

wychowawcy 

6 Przeprowadzenie ankiety badającej inteligencję 

wieloraką. 

Klasy 0 -VI marzec 2013r. 
(dotyczy 
nowoprzyjętych 
uczniów) 

wychowawcy 

7 Przeprowadzenie testu pozwalającego ustalić 
dominującą półkulę mózgową. 

Klasy IV -VI marzec 2013r. 
(dotyczy 
nowoprzyjętych 
uczniów) 

wychowawcy 

8 Przeprowadzenie testu badającego zainteresowania 
uczniów. 

Klasy IV-VI marzec 2013r. 
(dotyczy 
nowoprzyjętych 
uczniów) 

wychowawcy 

9 Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców. Rodzice uczniów  marzec 2013r. 
wrzesień każdego 
roku (dotyczy rodziców 
nowoprzyjętych 
uczniów) 

wychowawcy  

10 Analiza wszystkich wyników ankiet i testów 

przeprowadzonych w klasach.  

 do 15 kwietnia 2013r.  wychowawcy klas i 

dyrektor 

11 Uzupełnianie kart obserwacji każdego ucznia i 

zbiorówek. 

 na bieżąco wychowawcy 

12 Projektowanie oferty szkoły na kolejny rok szkolny.  do 25  maja  dyrektor szkoły  

13 Monitorowanie działań, osiągnięć i efektów pracy z 

dziećmi. 

 na bieżąco nauczyciele, 

dyrektor 

14 Skierowanie na badania w PPP w przypadku gdy 

dziecko jest szczególnie uzdolnione lub gdy trudno 

określić  jego uzdolnienia i zainteresowania. 

 w razie potrzeby wychowawcy  

15 Organizacja i udział w konkursach.  wszystkie dzieci na bieżąco nauczyciele, organy 

współpracujące ze 

szkołą 
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16 Dzień twórczości „Z pasją na Ty”, „Szkolny Konkurs 

Talentów”.  

uczniowie szkoły czerwiec 2013r. 
marzec w kolejnych 
latach   

dyrektor, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców  

17 Modyfikacja planów dydaktycznych na  następny 

rok szkolny. 

 w miarę potrzeb nauczyciele 

18 Analiza i modyfikacja dokumentacji.   na bieżąco zespół, dyrektor 

19 Ewaluacja.  w miarę potrzeb  
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IX Zadania poszczególnych podmiotów realizujących Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań 

i Wspierania Uzdolnień  

 

Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień realizują następujące podmioty: 

 Dyrektor szkoły  

 Lider Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień  

 Szkolny Zespół Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień  

 Wychowawcy  

 Wychowawcy świetlicy 

 Nauczyciele przedmiotu 

 Rada Pedagogiczna 

 Samorząd Uczniowski 

 Rodzice 

 Pracownicy obsługi i administracji 

 

Rola i zadania dyrektora szkoły: 

 Współpracuje z organem prowadzącym szkołę w zakresie planowania działań rozwijających 

umiejętności, zdolności i talenty uczniów. 

 Wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych poprzez tworzenie kół zainteresowań i innych form 

rozwijających poszczególne uzdolnienia zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców. 

 Stwarza nauczycielom możliwość pogłębiania wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym 

poprzez planowanie szkoleniowych rad pedagogicznych i kierowanie nauczycieli na szkolenia 

zewnętrzne. 

 Uczestniczy w pracach Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Pozyskuje fundusze na rzecz pracy z uczniem uzdolnionym. 

 Promuje sukcesy uczniów i nauczycieli. 

 Na bieżąco informuje rodziców, nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły 

w zakresie rozwijania uzdolnień.  

 Prowadzi ewidencję wybitnych absolwentów.  

 Współpracuje z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi 

szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań. 

 Wyróżnia rodziców i instytucje ściśle współpracujące ze szkołą w zakresie wspierania uczniów 

uzdolnionych.  

 Zapewnia optymalne warunki do realizacji programu. 
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Zadania lidera Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień: 

 Współpracuje ze wszystkimi podmiotami realizującymi program. 

 Koordynuje pracę Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Aktywie uczestniczy w pracach Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania 

Uzdolnień. 

 Współpracuje z liderem Wewnątrzszkolnego  Doskonalenia Nauczycieli. 

 Przeprowadza warsztaty i szkolenia dla Rady Pedagogicznej na temat rozpoznawania 

i rozwijania uzdolnień i zainteresowań.  

 Opracowuje wraz z zespołem projekt Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań 

i Wspierania Uzdolnień. 

 Informuje nauczycieli o aktualnych działaniach szkoły w zakresie rozwijania zdolności 

i zainteresowań uczniów. 

 

Zadania Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień: 

 Ustalenie procedur identyfikacji i diagnozowania uzdolnień i zainteresowań uczniów.  

 Tworzenie i gromadzenie narzędzi do rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań. 

 Monitorowanie przebiegu realizacji programu i dokonanie jego ewaluacji.  

 Dokumentowanie pracy Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Wspomaganie nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi w przypadku trudności w diagnozie 

uzdolnień, doboru odpowiednich metod pracy, wyszukiwania kontaktów z innymi placówkami.  

 Promocja uczniów uzdolnionych – laureatów konkursów, zawodów i przeglądów – oraz 

nauczycieli opiekujących się nimi.   

 

Zadania wychowawcy: 

 Informuje rodziców i uczniów o programie. 

 Zakłada i na bieżąco aktualizuje Kartę Ucznia. 

 Zbiera informacje na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów. 

 Gromadzi dokumentację o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych uczniów.  

 Dba o indywidualne traktowanie ucznia. 

 Pilotuje formalności związane z załatwieniem indywidualnego toku lub programu nauki (jeśli jest 

taka potrzeba). 

 

Zadania wychowawcy świetlicy: 

 Uwzględnia potrzeby ucznia uzdolnionego w programie pracy świetlicy. 
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 Podejmuje działania wpływające na rozwój intelektualny uczniów.  

 Kształtuje postawy twórcze poprzez praktyczną działalność artystyczną. 

 Rozwija uzdolnienia sportowe. 

 Wskazuje, w jaki sposób rozwijać zainteresowania. 

 Pobudza kreatywne myślenie. 

 

Rola i zadania nauczyciela przedmiotu: 

 Uważnie obserwuje ucznia pod kątem uzdolnień i zainteresowań. 

 Informuje wychowawcę o sukcesach dziecka. 

 Realizuje na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych program pracy z uczniem zdolnym. 

 Współpracuje ze Szkolnym Zespołem Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Poszukuje i wdraża najskuteczniejsze formy i metody pracy z uczniem zdolnym.  

 Bierze udział w szkoleniach podwyższających efektywność nauczania. 

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

 Wspiera i motywuje ucznia do ciągłego rozwoju.  

 Promuje sukcesy ucznia. 

 

Zadania rady pedagogicznej: 

 Wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji do Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań 

i Wspierania Uzdolnień. 

 Decyduje o nominacjach do ewentualnych nagród, wyróżnień i stypendiów. 

 Współpracuje z liderem Szkolnego Zespołu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Doskonali się w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

Zadania 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. 

 Motywuje uczniów do podejmowania różnych działań promujących szkołę i kreujących jej 

pozytywny wizerunek. 

 Współpracuje z nauczycielami w zakresie realizowanych w szkole zadań. 
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Zadania Rady Rodziców i rodziców: 

Rada Rodziców: 

 współpracuje z liderem i członkami zespołu 

 zapewnia przepływ informacji między szkołą, a rodzicami 

 pozyskuje środki na organizowanie działań wspierających rozwój zainteresowań i uzdolnienia 

uczniów 

 

Rodzice: 

 uczestniczą w diagnozie zainteresowań i uzdolnień swoich dzieci 

 pomagają w rozwijaniu zdiagnozowanych zainteresowań i uzdolnień dzieci 

 angażują się w organizację uroczystości szkolnych, środowiskowych promujących uzdolnienia 

uczniów 

 wspierają promocję szkoły i osiągnięcia uczniów 

 

Zadania pracowników obsługi i administracji 

 Uczestniczą w organizacji imprez i uroczystości szkolnych związanych ze Szkolnym 

Programem Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. 

 Pomagają w przygotowywaniu ekspozycji prac uczniów. 

 Zapewniają potrzebne materiały do realizacji Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań 

i Wspierania Uzdolnień. 

 

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 rozwojowi ich zainteresowań i talentów, tym samym budowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły w gminie.  

 

Promocja uczniów: 

 kącik laureata, 

 informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach ich koleżanek i kolegów na 

apelach szkolnych, 
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 publikowanie nazwisk laureatów konkursów w szkolnych gablotach, gazetce szkolnej pod 

hasłem „Sukces swój mam, pokażę go wam”, lokalnej prasie ,na stronie internetowej szkoły, 

 prezentacja udziału uczniów w imprezach szkolnych w mediach i na stronie szkoły, 

 wpis do kroniki szkoły o osiągnięciach ucznia, 

 list pochwalny dyrektora szkoły dla ucznia i rodzica, 

 występy laureatów przeglądów i konkursów na imprezach szkolnych i poza szkołą, 

 organizowanie wystaw prac uczniów, 

 wykorzystanie na lekcjach prac uczniów podczas realizacji zajęć, 

 przyznanie nagrody PRIMUS INTER PARES ufundowanej przez Radę Rodziców, 

 nominowania do nagrody wójta, 

 prezentacja różnorodnych talentów podczas szkolnej imprezy „ Szkolny konkurs Talentów” 

 umożliwienie prezentacji uzdolnień poprzez udział w konkursach przedmiotowych. 

 

 Promocja nauczycieli: 
 

 publikowanie nazwisk nauczycieli - opiekunów obok nazwisk uczniów - laureatów, 

 pochwała dyrektora na Radzie Pedagogicznej, 

 podziękowanie dyrektora z wpisaniem do akt, 

 zwiększony dodatek motywacyjny, 

 nagroda dyrektora szkoły, 

 zgłoszenie nauczyciela do nagrody wójta oraz nominowanie do nagród wyższego szczebla. 

 

Promocja szkoły: 

 organizowanie dni otwartych szkoły – prezentacje dorobku i oferty szkoły i innych imprez tego 

typu, jak np.: Festiwal Nauki, Dzień Języka Niemieckiego, Gminny Konkurs Języka 

Niemieckiego, itp., 

 współorganizowanie imprez środowiskowych – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

i Sportu w Kruszynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Kruszynie i innymi organizacjami 

i instytucjami, 

 współudział w organizacji międzyszkolnych zawodów i konkursów, 

 nawiązanie współpracy z innymi placówkami wspierającymi uczniów zdolnych (PCEiKK, PPP) 

 coroczna organizacja imprezy „Szkolny Konkurs Talentów”, 

 prezentacje dorobku uczniowskiego podczas Dni Otwartych, 

 nawiązanie współpracy z przedszkolem w Łaziskach, 
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 występy laureatów przeglądów na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Kruszynie, 

 udział uczniów w imprezach i działaniach o charakterze lokalnym, 

 zapraszanie gości na szkolne imprezy, 

 prezentacja dorobku uczniowskiego na uroczystej gali Szkolnego Konkursu Talentów, 

 publikowanie informacji, w lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły, dotyczących 

imprez organizowanych przez szkołę.  

 

XI Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym  

 

Wsparcie ze strony rodziców jest niezbędne do realizacji programu. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby 

edukacyjne naszych uczniów, szkoła musi ściśle współpracować z rodzicami. 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. 

 Motywowanie dzieci przez rodziców do rozwoju zainteresowań i uzdolnień  

 Ścisła współpraca rodziców z nauczycielami, analizowanie osiągnięć uczniów i planowanie ich dalszego 

rozwoju. 

 Zapraszanie rodziców na lekcje otwarte, konkursy, imprezy szkolne. 

 Wspieranie przez Radę Rodziców rozwoju uczniów poprzez finansowanie pomocy dydaktycznych, nagród 

rzeczowych i wycieczek szkolnych. 

 Pomoc rodziców w organizacji wyjazdów, imprez szkolnych i klasowych oraz w organizowaniu zabawy 

dochodowej na rzecz szkoły. 

 Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych przez instytucje lokalne (świetlica terapeutyczna) 

 Stała współpraca z komisariatem policji w Kruszynie i w Bolesławcu oraz Państwową Strażą Pożarną 

w organizowaniu pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i prelekcji na 

temat prewencji przeciwpożarowej. 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień 

uczniów. Ponadto organizowanie spotkań ekspertów z PPP dla rodziców. 

 Nagradzanie przez wójta najlepszego ucznia szkoły i klasy.  

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

lekcje umuzykalniające). 

 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 Promowanie osiągnięć i sukcesów naszych uczniów w lokalnych mediach. 

 Organizowanie spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności. 

 Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka. 
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 Współpraca z Biurem Turystyki Szkolnej w Bolesławcu w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  

 Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w zakresie organizacji 

i  udziału uczniów w konkursach przedmiotowych.  

 Współpraca z sołtysami Kruszyna i Łazisk przy organizacji imprez lokalnych. 

 Współpraca z kołami gospodyń wiejskich Kruszyna i Łazisk przy organizacji imprez o charakterze lokalnym. 

 Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kruszynie, wspólne organizowanie imprez, spotkań 

z poetami, pisarzami, ciekawymi osobowościami; konkursy(dokładny plan współpracy z biblioteką znajduje 

się w załącznikach). 

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kruszynie przy organizacji imprez sportowych. 

 Współpraca z Dolnośląskim Centrum Wspierania Uzdolnień przy DODN we Wrocławiu.  

 Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Bolesławcu. 

 

XII Przewidywane rezultaty realizacji programu 

 

Opracowany program ma służyć ukierunkowaniu działań wszystkich, którzy w swojej pracy starają się 

wykorzystywać zdolności, zainteresowania, pasje i talenty uczniów w dążeniu do samorozwoju i twórczej 

aktywności. Działania te przyniosą w rezultacie podniesienie jakości pracy szkoły. Praca w obszarze wspierania 

uzdolnień spowoduje, że nauczyciele będą doskonalili swoje kompetencje pedagogiczne oraz stosowali nowe 

skuteczne metody pracy.  

Uczeń: 

 Zna swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

 Dokonuje samooceny na każdym etapie kształcenia. 

 Zna swój styl uczenia, typ inteligencji oraz techniki uczenia się. 

 Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

 Uzyskuje lepsze wyniki w nauce. 

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

 Bierze udział w konkursach na miarę swoich możliwości. 

 Umie prezentować efekty swojej pracy. 

 Ma poczucie wzrostu własnej wartości. 

 Wykazuje aktywność i potrafi samodzielnie dochodzić do wiedzy (korzysta z Internetu, zasobów 

bibliotecznych i innych mediów). 

 Skutecznie porozumiewa się i efektywnie współdziała w zespole. 

 Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę. 



 

22 
 

 

 Rozwija umiejętności społeczne w ramach działalności samorządu uczniowskiego i szkolnego 

wolontariatu.  

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

szkolnej. 

 Jest otoczony opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

 

Szkoła: 

 Rośnie liczba sukcesów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

 Wzmacnia się integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym. 

 Rośnie zaangażowanie rodziców w działalność szkoły. 

 Nauczyciele potrafią pracować z uczniem zdolnym, stosują odpowiednie i różnorodne formy 

pracy. 

 Nauczyciele wspierają i motywują ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wyzwalają 

w uczniach zdolnych inicjatywę, motywację do pracy twórczej. 

 Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę. 

 Nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem w pracy z uczniem zdolnym. 

 Nauczyciele prezentują wyniki pracy z uczniem zdolnym. 

 

XIII  Ewaluacja programu 

 

Ewaluację programu należy przeprowadzić na dwóch płaszczyznach. Pierwszą będą osiągnięcia uczniów 

w różnego rodzaju konkursach, zawodach, olimpiadach; drugą - opinie rodziców, uczniów, i nauczycieli 

realizujących program wskazane w ankietach, wpisach zamieszczanych na stronie internetowej szkoły 

w odnośniku –„księga gości” oraz kontaktach bezpośrednich. 

Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów będzie dokonywać rocznej 

analizy całej dokumentacji związanej z realizacją programu. 

 

Harmonogram ewaluacji programu: 

 Przeprowadzenie ankiety wstępnej i wszystkich innych testów wśród uczniów i rodziców. 

 Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasie zerowej i pierwszej. 

 Analiza wyników diagnozy pod kątem typowania uczniów do programu. 

 Analiza osiągnięć uczniów. 

 Przeprowadzenie próbnych testów kompetencji w klasie trzeciej i szóstej, porównanie ich 

wyników z wynikami z poprzednich lat. 

 Analiza wyników testów kompetencji. 
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 Diagnozowanie wszystkich uczniów klas III - VI z wiodących przedmiotów. 

 Ocena skuteczności zaplanowanych sposobów rozpoznawania u uczniów uzdolnień 

i zainteresowań. 

 Wpływ promocji osiągnięć na motywację uczniów i opiekunów. 

 Ilość uczniów biorących udział w konkursach, zawodach, olimpiadach oraz ich wyniki. 

 Ewentualna modyfikacja programu. 

 Rzetelna ocena programu na podstawie ewaluacji końcowo - rocznych z pięciu kolejnych lat 

oraz osiągnięć uczniów objętych programem w całym cyklu nauki w szkole. 

 

XII Wykaz obecnie obowiązujących aktów prawnych 

 Art. 1 pkt. 6 ustawy -  O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. 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 Ministra 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 Ministra 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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.  w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. Nr  228, poz.1487). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzenia sprawdzianów (Dz. U. Nr 228, poz. 1491 ). 

 

 

 

 

 

 

 


