
PLAN PRACY 
Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA BRZECHWY 
 W BARCINIE 

 

Lp. Cele Formy realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

I Indywidualizacja 

nauczania mająca na 

celu wspomaganie 

szybszego rozwoju 

ucznia. 

 

1.Przeprowadzenie testów 

diagnozujących. 
Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wg 

harmonogramu 

ustalonego 
przez n-li 

2. Przygotowywanie przez n-li 
dodatkowych zadań na lekcjach 

i sprawdzianach. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok 

 

3. Realizacja indywidualnego 

programu nauczania. 

Nauczyciele 

realizujący IPN 

Cały rok 

 

4. Dostosowanie sposobu pracy 

na lekcji do indywidualnych 

potrzeb uczniów zdolnych. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Cały rok 

 

5. Konsultacje z nauczycielem 

opiekunem w zakresie danego 

przedmiotu. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok 

 



II Umożliwienie 

uczniom zdolnym 

zdobywania większej 

wiedzy o wyższym 

stopniu trudności. 

 

1. Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych. 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 
Cały rok 

 
2.Przygotowywanie uczniów do 
konkursów i olimpiad 

przedmiotowych. 

Nauczyciele 

przygotowujący 

uczniów 

Zgodnie z 

potrzebami 

 

3. Zachęcanie uczniów do pracy 

nad dodatkowym materiałem 

oraz prezentowanie 

opracowania na zajęciach 
lekcyjnych. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Cały rok 

 

4. Wdrażanie uczniów do 

rozwijania swoich umiejętności 

poprzez korzystanie z 
dodatkowych źródeł, tj.: różne 

pozycje książkowe, Internet, 

słowniki, programy 
multimedialne. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Cały rok 

 

III Kształtowanie u 

uczniów zdolnych 

twórczego myślenia 

rozwijanie 
oryginalności. 

 

1.Zachecanie uczniów do 

samodzielnego konstruowania 

zadań, np. krzyżówek, 

rebusów, itp. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Wg potrzeb 

 

2. Stwarzanie sytuacji 

problemowych i zachęcanie 

uczniów do ich rozwiazywania. 

3. Zachęcanie do 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Nauczyciele 

Cały rok 

 



rozwiazywania twórczych prac 

domowych. 
Poszczególnych 

przedmiotów 
IV Kształtowanie 

osobowości oraz 

motywacji do pracy. 
 

1. Zachęcanie i angażowanie 

uczniów zdolnych do 

aktywnego uczestnictwa w 
życiu szkoły: 
- tydzień języków obcych, 
- mikołajki, 
- WOŚP, 
- dzień talentów. 

Nauczyciele, 

opiekunowie 

organizacji 

szkolnych, 

dyrekcja, 

pedagog szkolny 
 

Cały rok 
 

2. Współpraca z pedagogiem 

szkolnym i rodzicami. 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekunowie 

uczniów 

zdolnych 

Wg potrzeb 
 

V Promowanie 

uczniów zdolnych w 

szkole i środowisku 

lokalnym. 
 

1.Prezentowanie sukcesów 

uczniów na apelach szkolnych. 
 

Opiekunowie 

uczniów zdolnych, 

n-le, dyrekcja 

Wg 

harmonogramu 
 

2. Prezentowanie sukcesów 

uczniów na szkolnej stronie 

internetowej. 

Opiekunowie 

uczniów zdolnych, 

administrator strony 

Na bieżąco 

 

3. Przyznawanie uczniom 
stypendium. 

Wychowawca, 

komisja stypend. 
Zgodnie z 

regulaminem 



4.Wystepy laureatów na 

imprezach organizowanych 

przez lokalny samorząd. 

Opiekunowie 

uczniów zdolnych 

 

Wg potrzeb 

 

5. Współorganizowanie  imprez 

środowiskowych – współpraca z 

MDK w Barcinie, Klubem 

Seniora „Wrzos” itp. 

Opiekunowie 

uczniów zdolnych, 

prowadzący koła 

zainteresowań 

Wg potrzeb 

 

6.Publikacje w lokalnych 

mediach o imprezach 

organizowanych przez szkołę. 
 

Opiekunowie 

uczniów zdolnych, 

łącznik medialny 

Na bieżąco 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Opracowanie : 

                                                                                                                              Elżbieta Dolatowska  

                                                                                                                                              Zespół wspierania talentów: 

                                                                                                                           Justyna Ciesielska 

                                                                                                                  Rafał Moritz 

                                                                                                                         Sylwia Gwizdała 

                                                                                                                                 Katarzyna Czyżewska 

                                                                                                                  Anita Rzepka 


