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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 

Cel diagnozujący 

 

1. Rozpoznanie i określenie poziomu zainteresowań i uzdolnień. 

2. Systematyczne dokumentowanie postępów rozwoju i uzdolnień uczniów. 

 

 

Cel wspierający 

 

1. Przedstawienie uczniowi określonych wymagań oraz jasnych kryteriów 

uczestnictwa w programie. 

2. Pomaganie uczniowi w uświadomieniu na czym może polegać jego rozwój. 

3. Usprawnianie procesu rozwoju poprzez współpracę ucznia, rodziców, 

nauczyciela. 

4. Doskonalenie metod nauczania samodzielnego uczenia się ucznia. 

5. Pozyskiwanie sponsorów. 

6. Promowanie osiągnięć ucznia w szkole i poza nią. 

 

 

Cel motywujący  

 

1. Motywowanie ucznia do samorozwoju. 

2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej i twórczej pracy w ramach 

konkursów. 

3. Ukierunkowanie pracy ucznia na postęp we własnym rozwoju. 

 

 

 

 



 

Założenia programu wspierania uzdolnień 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie 

 

 

Rolą nauczyciela jest umożliwienie pełnego rozwoju, wytworzenie 

i stymulowanie odpowiednich cech osobowości, bez których zdolności uczniów 

nie mogą się rozwinąć. Mamy nauczyć jak uczyć się, by być elastycznym 

w modyfikowaniu własnych wiadomości. Naszym zadaniem jest rozbudzenie 

aktywności poznawczej ucznia oraz pobudzenie go do twórczego myślenia. 

 

 

Zadania szkoły wspierającej uzdolnienia 

 

 

1. Dostosowanie WSO i Statutu Szkoły do potrzeb programu wspierania 

uzdolnień. 

2. Dostosowanie celów i sposobów realizacji programów przedmiotowych, 

wychowawczych oraz kół zainteresowań do programu wspierania 

uzdolnień. 

3. Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i ich atrakcyjne 

prowadzenie. 

 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli naszej placówki wynikające 

ze specyfiki realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień. 

 

 

1. Zadania wychowawcy:  

 

 zebranie dokumentacji na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów 

z okresu nauki w klasach I – III; 

 kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych 

w trakcie nauki w naszej szkole; 



 zgłaszanie ucznia do SPWU w przypadku gdy uczeń posiada 

udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych (np.: taniec, 

sport, modelarstwo, zaangażowanie społeczne, itd.); 

 pilotowanie formalności przy załatwianiu indywidualnego toku nauczania 

dla wychowanka objętego SPWU; 

 występowanie o przyznanie stypendium dla ucznia zdolnego. 

 

 

2. Zadania nauczyciela przedmiotu: 

 

 natychmiastowe przekazywanie informacji o sukcesach ucznia objętego 

SPWU, przewodniczącemu zespołu przedmiotowego, wychowawcy klasy 

i szkolnemu liderowi SPWU; 

 zgłaszanie ucznia, który odniósł sukcesy w jego przedmiocie do SPWU; 

 uwzględnianie oczekiwań i sugestii wychowawcy w stosunku do uczniów 

zgłoszonych do SPWU; 

 przygotowanie ucznia do udziału w konkursach. 

 

 

3. Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego: 

 

 sporządzenie zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów 

odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu; 

 współpraca w ramach SP WIJ w charakterze członka zespołu. 

 

 

4. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego: 

 

 aktywne współuczestniczenie w diagnozowaniu uzdolnień; 

 objęcie szczególną opieką tych uczniów z bazy SPWU, których sytuacja 

emocjonalna tego wymaga; 

 uczestniczenie w pracy zespołu w ramach SPWU; 

 współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 



 

5. Zadania dyrektora szkoły w ramach SPWU: 

 

 uczestniczenie w pracy zespołu w ramach SPWU; 

 koordynowanie szeroko pojętej współpracy instytucjonalnej 

i poszukiwania sponsorów dla inicjatyw wymagających dofinansowania; 

 sygnowanie przygotowanych przez lidera SPWU odpowiednich 

zaświadczeń dla rodziców, uczniów, nauczycieli, współpracujących 

placówek, jeśli wskazany jest podpis dyrektora szkoły; 

 stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

6. Zadania szkolnego lidera SPWU: 

 

 koordynowanie pracy zespołu w ramach SPWU; 

 uaktualnianie bazy danych o uczniach objętych SPWU; 

 promocja osiągnięć uczniów objętych SPWU na terenie szkoły i poza nią; 

 przygotowanie odpowiednich zaświadczeń dla rodziców, uczniów; 

 nauczycieli oraz współpracujących placówek; 

 nawiązanie szeroko pojętej współpracy instytucjonalnej i poszukiwanie 

sponsorów dla inicjatyw wymagających dofinansowania; 

 wspomaganie pracy nauczycieli przedmiotów z uczniami objętymi SPWU 

w sytuacjach, gdy proszą o pomoc w dobraniu metod pracy, diagnozie 

uzdolnień, kontakcie z innymi szkołami; 

 koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem pomocy materialnej 

dla uczniów uzdolnionych. 

 

 

 

 

 

 

 



Opis ucznia objętego programem wspierania uzdolnień 

 

Definicja ucznia zdolnego 

 

 

Uczeń zdolny, to uczeń posiadający ponadprzeciętny poziom rozwoju 

umysłowego oraz wrodzone lub wykształcone predyspozycje w danej dziedzinie. 

Jest to uczeń dociekliwy, twórczy, podejmujący różnorodne zadania oraz 

posiadający wiele własnych pomysłów i ich rozwiązań.  

 

 

Metody diagnozowania ucznia zdolnego 

 

1. Testy osiągnięć szkolnych. 

2. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

3. Nominacja nauczyciela przedmiotu. 

4. Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych (np.: szachy, 

taniec, modelarstwo). 

 

 

Informacje o uczniu zdolnym znajdujące się w bazie 

 

1. Imię i nazwisko ucznia. 

2. Data urodzenia. 

3. Adres zamieszkania ucznia. 

4. Klasa, do której uczęszcza. 

5. Imię i nazwisko wychowawcy klasy. 

6. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia. 

7. Obszar zidentyfikowanych osiągnięć ucznia. 

8. Lista osiągnięć ucznia. 

 



O fakcie wpisania ucznia do szkolnej bazy uzdolnień informowani 

są: 

 

 uczeń, 

 rodzice ucznia, 

 wychowawca klasy, 

 nauczyciele uczący w danej klasie. 

 

 

Formy pracy z uczniem zdolnym: 

 

 zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym zgodnie z założeniami 

indywidualnych programów nauczania np.: wykonie pomocy 

dydaktycznych (dyplomy, albumy, zielniki); 

 prowadzenie księgi mistrzów na szkolnej stronie internetowej; 

 przygotowanie do konkursów, przeglądów, teatrzyków, prezentacji, 

zawodów sportowych; 

 szkolna galeria uczniowskich osiągnięć; 

 udział w zajęciach z lokalnymi twórcami. 

 

 

Promocja szkoły: 

 

 udział uczniów w międzyszkolnych konkursach, zawodach, turniejach; 

 prezentacja osiągnięć uczniów na Szkolnym Festiwalu Nauki oraz 

uroczystościach miejskich; 

 prezentacja osiągnięć uczniów na internetowej stronie szkoły; 

 prezentacje w mediach. 

 

 

 

 



Warunki i sposoby realizacji programu 

 

1. Wyszukiwanie młodych talentów za pomocą opracowanych szkolnych 

narzędzi i procedur. 

2. Monitorowanie rozwoju uczniów objętych programem. 

3. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami. 

4. Promowanie uczniów uzdolnionych na terenie szkoły i poza nią. 

5. Wzbudzanie wewnętrznej motywacji do zdobywania wiedzy i rozwijania 

zainteresowań. 

 

 

Ewaluacja 

 

1. Ewaluacja weryfikująca definicję ucznia zdolnego – nie częściej niż co trzy 

lata. 

2. Przeprowadzenie ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli – analiza 

osiągnięć. 

 

 

Spodziewane efekty 

 

1. Zdobywanie w konkursach wysokich lokat i miejsc. 

2. Promocja uczniów w szkole i poza nią. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

Ustalenia końcowe 

 

Program napisany został na podstawie obowiązującego prawa oświatowego. 

Założenia, cele i zadania będą realizowane przez szkołę w cyklu 3–letnim. 

Dokument tworzy integralną całość z WSO, Statutem Szkoły oraz Programem 

Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. 


