
PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 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 

nauczycieli 

2. Przygotowywanie przez nauczycieli 

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 



2. 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 

3. Kształtowanie u 

uczniów zdolnych 

twórczego myślenia i 

rozwijanie 

oryginalności. 

1.Zachęcanie uczniów do samodzielnego 

konstruowania zadań, np. krzyżówek, 

rebusów, itp. 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Wg potrzeb 

2. Stwarzanie sytuacji problemowych i 

zachęcanie uczniów do ich rozwiązywania. 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Cały rok 

 

 

 

3. Zachęcanie do rozwiązywania 

twórczych prac domowych. 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Cały rok 



4. Kształtowanie 

osobowości oraz 

motywacji do pracy. 

1. Zachęcanie i angażowanie uczniów 

zdolnych do aktywnego uczestnictwa w 

życiu szkoły. 

 

 

 

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 

5. Promowanie uczniów 

zdolnych w szkole i 
środowisku lokalnym. 

1.Prezentowanie sukcesów uczniów na 

apelach szkolnych. 

 

 

 

 

Opiekunowie 

uczniów 

zdolnych, 

nauczyciele, 

dyrekcja 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

2. Prezentowanie sukcesów uczniów na 

szkolnej stronie internetowej. 

 

 

Opiekunowie 

uczniów 

zdolnych, 

administrator strony 

Na bieżąco 

3. Przyznawanie uczniom stypendium 

 

 

 

Wychowawca, 

komisja 

stypendialna 

Zgodnie z 

regulaminem 



4.Występy 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO 
 

Promocja uczniów: 

 
 kącik laureata, 

 informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach ich koleżanek i kolegów na apelach szkolnych, 

 publikowanie nazwisk laureatów konkursów w gazetce szkolnej, lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, 

 wpis do kroniki szkoły o osiągnięciach ucznia, 

 list pochwalny dyrektora szkoły, 

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

 organizowanie wystaw prac, 

 wykorzystanie na lekcjach prac uczniów podczas realizacji zajęć, 

 nagroda ufundowana przez Radę Rodziców, 

 wnioski o stypendia, 

 prezentacje w mediach. 

 

Strategie promocji nauczycieli: 
 

 publikowanie nazwisk nauczycieli- opiekunów obok nazwisk uczniów – laureatów, 

 pochwała dyrektora na Radzie Pedagogicznej, 

 listy gratulacyjne, 

 zwiększony dodatek motywacyjny, 

 nagroda dyrektora szkoły, 

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



 

FORMY PROMOCJI SZKOŁY 
 

 

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

typu jak np. festiwal nauki, dzień talentu itp., 

 współorganizowanie imprez środowiskowych – współpraca z MDK w Barcinie, Klubem Seniora 

„ Wrzos 

 występy laureatów na imprezach organizowanych przez lokalny samorząd, 

 publikacje w lokalnych mediach o imprezach organizowanych przez szkołę. 

 

 

FORMY DOSKONALENIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA UZDOLNIEŃ 
 

1. Korzystanie z literatury metodycznej. 

2. Wymiana doświadczeń w Zespole ds. Ucznia Zdolnego. 

3. Udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. 

 

 

 

 

 

 

 



KOŁA ZAINTERESOWAŃ, PRZEGLĄDY I KONKURSY 
 

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie 

 

Klasy I – III 

 

1. kółko artystyczne  5. kółko czytelnicze 
2. kółko ogólnorozwojowe  6. kółko plastyczne 
3. kółko informatyczne 7. kółko sportowe 
4. kółko przyjaciół książki 8. zajęcia z uczniem zdolnym z j. angielskiego 

 

Klasy IV – VI 

 

1. kółko kultury włoskie   7. Kółko gramatyczne 
2. kółko ekologiczne 8. kółko techniczne 
3. kółko teatralne 9. kółko historyczne 
4. kółko wokalne 10. kółko przyrodnicze 
5. dziennikarskie 11. kółko artystyczne 
6. kółko przyjaciół książki  

 



PRZEGLĄDY I KONKURSY –  załącznik do Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2010/2011 dostępny jest w bibliotece  

szkolnej. 

 

Programy artystyczne z okazji: 

- Pasowania kl. I na ucznia 

- Dnia Edukacji Narodowej 

- Urodzin Kubusia Puchatka i pasowania na czytelnika 

- VIII Dnia Papieskiego 

- Święta Odzyskania Niepodległości 

- Jasełek -  Wieczór wigilijny 

- Radosnego kolędowania 

- WOŚP 

- Dnia Babci i Dziadka 

- Dnia Świętego Walentego 

- Dnia Kobiet 

- Misterium Męki Pańskiej 

- Światowego Dnia Ziemi 

- Rocznicy Konstytucji 3 Maja 

- Dnia Matki 

 

 

Opracowała: 

Elżbieta Dolatowska 


