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Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie 

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych 

WARS I SAWA 

 

 

 

      „Istnieje coś bardziej niespotykanego,  

      Coś o wiele lepszego niż zdolności. 

      To jest zdolność rozpoznawania zdolności” 

                                                                                                                            Elbert Humbert 

 

 Do najważniejszych zadań, przed którymi staje świat, zalicza się edukację. Często uważa się 

ją za główny czynnik rozwoju społecznego, a jej rola zmienia się wraz ze zmianami w społeczeństwie. 

Zadaniem współczesnej szkoły przestaje być nauczanie i wychowanie, a staje się skuteczne 

organizowanie uczenia się i wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, a przede wszystkim 

wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień. Nie zapewniając dziecku wysokiej jakości 

i zindywidualizowanej edukacji zaprzepaszczamy jego możliwości i marnujemy potencjalny kapitał. 

Pierwsze lata nauki decydują o dalszym rozwoju ucznia, a czasami o całej jego karierze szkolnej. 

Wtedy właśnie rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym uzdolnienia i talenty. 

Współczesna szkoła, to szkoła wyszukująca talenty i rozwijająca je w taki sposób, aby każdy z jej 

uczniów mógł odczuć, że jest wyjątkowy w jakiejś dziedzinie (np. matematyka, plastyka, sport, 

śpiew). Aby sprostać temu zadaniu talenty w młodym pokoleniu, trzeba w takim samym stopniu 

odkrywać, co kształtować. Szkoła ma uczyć swoich podopiecznych samodzielności, umiejętności 

trafnej samooceny i zadawania właściwych pytań. 

 Obecnie nauczyciel przestał być wykładowcą treści nauczania, a stał się organizatorem 

uczenia się, osobą zarządzającą swoją wiedzą i pracą uczniów w kierunku rozwijania talentów i 

uzdolnień oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Niniejszy program ma na celu uporządkowanie i 

ukierunkowanie działań podejmowanych w naszej szkole w celu rozwijania zainteresowań, uzdolnień 

i talentów uczniowskich. Mamy świadomość, że zdolności są nie tylko warunkiem koniecznym 

uczenia się i rozwoju, ale również jego rezultatem. 

 Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych w Szkole Podstawowej Nr 209 umożliwi 

realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Jego atutem jest 

wielopłaszczyznowe podejście do indywidualnych potrzeb ucznia. 
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WSTĘP 

Adresat 

 Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w 

Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: 

językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym. Pragniemy każdemu 

dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju. 

Szkolna definicja ucznia uzdolnionego 

 Uczeń uzdolniony to uczeń wyróżniający się wysokim poziomem sprawności intelektualnej, 

specjalnymi zdolnościami związanymi z określoną dziedziną (np. językowymi, matematycznymi, 

plastycznymi), łatwością uczenia się, a także twórczą wyobraźnią, kreatywnością w rozwiązywaniu 

zadań, szerokimi zainteresowaniami, samodzielnością, dużymi możliwościami osiągnięć. Do uczniów 

uzdolnionych zaliczamy również dzieci wyróżniające się spośród rówieśników wysoką ogólną 

sprawnością fizyczną lub sprawnością manualną. Ponadto uczeń uzdolniony to uczeń ambitny, 

wykazujący chęć do rozwijania swoich talentów i mający potrzebę osiągania sukcesów. Za ucznia 

uzdolnionego uznać można takiego, którego dotyczy co najmniej jedna z następujących cech: 

 wysoki poziom zdolności ogólnych, określany przez iloraz inteligencji; 

 wysoki poziom zdolności specjalnych kierunkowych - uzdolnień; 

 wybitne i twórcze osiągnięcia uzyskane w nauce bądź innych dziedzinach działalności 

wartościowej społecznie;  

 oryginalność w myśleniu i działaniu, duże nasilenie zainteresowań poznawczych; 

 łatwość i szybkość uczenia się.  

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 209 I ŚRODOWISKA 

 

Informacje ogólne 

 Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny usytuowana jest na osiedlu Wawrzyszew, w 

budynku przy ul. Reymonta 25. Szkoła funkcjonuje od 1961r, a więc w zeszłym roku obchodziła 50-

lecie istnienia. Środowisko stanowią głównie mieszkańcy okolicznych bloków, wielu z nich to byli lub 

obecni pracownicy pobliskiej huty. Od kilku lat można zaobserwować tendencję pogarszania się 

warunków socjalno-bytowych uczniów szkoły. Wiele dzieci pochodzi z rodzin rozbitych, niepełnych.  

Obecnie w szkole bawi się i uczy 550 uczniów w 23 oddziałach (w tym 57 w 2 oddziałach 

przedszkolnych).  

Szkoła ma własny ceremoniał, którego ważne elementy to: ślubowanie klas I, pożegnanie 

absolwentów, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Wiosny, coroczna impreza środowiskowa dla 

rodziców. Nasi wychowankowie w „dni zielone” przychodzą do szkoły w zielonej koszulce z logo 

szkoły. Uczniowie mają wiele osiągnięć w konkursach, zawodach, turniejach. 

Wszyscy pracownicy dbają o to, by szkoła była bezpieczna, czysta i przyjazna. 
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Zasoby ludzkie 

Kadra – przygotowanie i doświadczenie zawodowe 

Nauczyciele:  

stażyści – 2 

kontraktowi – 14 

mianowani – 20  

dyplomowani – 22 

Nauczyciele mający uprawnienia do nauki co najmniej dwóch przedmiotów – 23  

W szkole zatrudnieni są psycholodzy (2) pedagog i reedukatorzy (3), logopeda  

Nauczyciele poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ustawicznie poszerzają 

swoją wiedzę i doskonalą swój warsztat pracy. 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zakresu pracy z 

uczniem zdolnym, rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz terapeutycznych umiejętności 

wychowawczych nauczyciela. Ponadto w szkole działa powołany w roku szkolnym 2011/2012 Zespół 

Wspierania Uzdolnień (ZWU), którego lider i jeden z członków przeszkolony został w Warszawskim 

Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

 

Dotychczasowe szkolenia dotyczące pracy z uczniem zdolnym: 

 Metody aktywizujące w procesie nauczania; 

 Praca z uczniem zdolnym - redagowanie programów własnych;  

 Nauczyciel XXI w - jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

 Ocenianie kształtujące;  

 Praca z uczniem zdolnym. Indywidualny program i tok nauki - krok po kroku;  

 Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych;  

 Uczeń zdolny - jak z nim pracować;  

 Bielańska Konferencja - Praca z uczniem zdolnym w szkole;  

 Podnoszenie efektywności nauczania - Seminarium Bielańskie;  

 Psychologiczne aspekty pracy z uczniem zdolnym;  

 Wspieranie uczniów uzdolnionych WARS i SAWA; 

 Metody aktywizujące i zabawy w kształceniu zintegrowanym;  

 Jak pracować z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym; 

 Uczeń zdolny-szansa czy problem? 

 

Zasoby materialne szkoły: 

 17 sal lekcyjnych,   

 pracownia komputerowa na 24 stanowiska; 
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 pracownia plastyczna; 

 dwie pracownie językowe; 

 sala wyposażona w tablicę interaktywną; 

 dwie sale gimnastyczne - dostosowane do rozwoju dużej i małej motoryki;  

 biblioteka z czytelnią - służące realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i zadań 

edukacyjnych szkoły, doskonaleniu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców oraz wiedzy o regionie; 

 odpowiednio wyposażone sale dla uczniów młodszych - w szkole funkcjonują dwa oddziały 

przedszkolne; 

 świetlica szkolna dysponująca trzema salami, w tym bardzo bogato wyposażoną salą teatralno 

– muzyczną z garderobą i 2 scenami służącymi do prezentacji talentów aktorskich i taneczno – 

muzycznych;  

 stołówka szkolna; 

 trzy boiska sportowe z nowoczesną nawierzchnią oraz plac zabaw przeznaczony dla 

młodszych uczniów.  

 

Obecna oferta szkoły dla uczniów zdolnych 

 Szkoła oferuje uczniom wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Są to różnorodne koła 

zainteresowań: przyrodnicze, ekologiczne, literackie, plastyczne, czytelnicze, matematyczne, 

ogólnorozwojowe, biblijne, komputerowe i języka angielskiego. Prowadzone są zajęcia doskonalące 

naukę czytania, wspomagające rozwój dziecka, umuzykalniające. Szkoła organizuje gry i zabawy 

ruchowe. Przy szkole działa też Szkolny Klub Sportowy i chór.  

Na szczególną uwagę zasługują następujące zajęcia: 

Teatr Marzeń – są to zajęcia teatralne, systematycznie prowadzone dla uczniów klas trzecich. Dzieci 

przygotowują spektakle dla szkoły i środowiska lokalnego. Zajęcia rozwijają umiejętności wokalno -

taneczne. Uczniowie opracowują scenografię i rekwizyty. 

Warsztaty Dziennikarskie – podczas zajęć uczniowie redagują artykuły, przeprowadzają wywiady, 

odwiedzają redakcję Gazety Wyborczej, przeprowadzają sondaże na terenie szkoły i Wawrzyszewa. 

Samodzielnie przygotowują gazetkę szkolną. 

Mam Talent – są to zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne: recytatorskie, wokalne, aktorskie, 

taneczne. Uczniowie przygotowują się do kolejnych edycji szkolnego konkursu Mam Talent. Pod 

kierunkiem nauczycieli świetlicy opracowują scenografię, choreografię, rekwizyty, stroje do występu. 

Szkolne Koło Sportowe – podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności sportowe. Uczą się 

gry fair play, promują postawy prozdrowotne, współorganizują akcje sportowe dla młodszych, uczą się 

spędzania czasu w sposób aktywny. 

Szkolny Klub Wolontariatu Pomóż Bliźniemu. Celem jego działania jest uwrażliwienie dzieci na 

potrzeby innych ludzi i zwierząt. Uczniowie propagują i rozwijają umiejętność pomagania, uczą się 
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tolerancji, szacunku dla starszych, chorych, pokrzywdzonych. Mobilizują się do pracy nad sobą. 

Nawiązali współpracę ze szkołą w Borzęcinie Dolnym, Fundacją „Świat na Tak”, Kapitułą „Ośmiu 

Wspaniałych”. 

Samorząd uczniowski - jego członkowie mają możliwość rozwoju swojej przedsiębiorczości i 

wykazania się zdolnościami organizacyjnymi i inicjatywą. 

Warsztaty: Techniki Skutecznego Uczenia, Trening Relaksacyjny , Dzieciak na 5, Co to znaczy być 

kreatywnym. 

Innowacje pedagogiczne: Profilaktyka wad postawy w klasach I-III, Kulturowa świadomość uczniów 

na lekcjach języka angielskiego, czyli jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III   

Indywidualny program nauczania z matematyki 

Inne działania realizowane w szkole mające na celu rozwijanie uzdolnień dzieci:   

 różnicowanie i stopniowe zwiększanie wymagań, 

 utrzymywanie optymalnego poziomu trudności zadań stawianych uczniowi, 

 samodzielne szukanie materiałów potrzebnych do lekcji czy zajęć dodatkowych, 

 prowadzenie fragmentów lekcji przez uczniów z uwzględnieniem pomocy koleżeńskiej, 

 uczenie twórczego rozwiązywania problemów, motywowanie do samodzielności i 

podejmowania inicjatywy, 

 zachęcanie do konfrontacji wiedzy w konkursach i olimpiadach, 

 zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, 

 stosowanie programów wspierających rozwój dzieci zdolnych (np. trening twórczości), 

 konstruowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem zdolnym, 

 przygotowywanie rodziny do pracy z dzieckiem zdolnym, 

 zachęcanie do uczęszczania na zajęcia do ośrodków naukowych, pracowni artystycznych np. 

Mediateka, Centrum Nauki Kopernik, Festiwal Nauki, 

 stosowanie aktywizujących metod nauczania 

 organizowanie konkursów dla szkół bielańskich – Bielanski Konkurs Literacki Wspomnienie z 

wakacji dla klas IV-VI, Bielański Turniej Czytelniczo-Językowy dla klas I-III 

 stypendia naukowe i socjalne. 

 

Współpraca z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi  

 Szkoła współpracuje z Radą Rodziców przy organizacji konkursów zewnętrznych. Rada 

partycypuje w kosztach niektórych nagród.  Rodzice chętnie współpracują ze szkołą, aktywnie 

włączają się w jej życie poprzez udział w apelach, uroczystościach, pełnią role opiekunów podczas 

wyjść klasowych i imprez szkolnych. 

 Szkoła, chcąc szerzej rozwijać zainteresowania uczniów, współpracuje z różnymi instytucjami 

zewnętrznymi, takimi jak: Bielański Ośrodek Kultury przy ul. Goldoniego, MDK „Bielany”, MDK 
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„Muranów”, MDK przy ul. Andersena, Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 przy ul. Wrzeciono.  

 Nauczyciele współpracują także z organizacjami pozarządowymi. Są to stowarzyszenia „Q 

zmianom”, „Vox humana”, „Stowarzyszenie Praktyków Kultury”. W szkole upowszechniona jest 

wiedza na temat form wsparcia dla uczniów uzdolnionych. Dwóch uczniów było objętych opieką 

Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jeden uczeń uczestniczył w zajęciach Ekonomicznego 

Uniwersytetu Dziecięcego (EUD). Szkoła kieruje także dzieci do Ośrodka Promocji Talentów przy ul. 

Elbląskiej i na zajęcia międzyszkolne w Zespole Szkół nr 51 przy ul. Staffa. 

  

PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 542) 

 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 2002 r. nr 3, poz. 28) 

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

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 

2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy 

materialnej dla uczniów (Dz. U. z 2000 r. nr 92, poz. 1016 z późn. zm.). 

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

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 nr 56, poz. 506) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, 

poz. 562 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1487) 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52, poz. 466) 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie 
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CELE PROGRAMU 

 

CEL OGÓLNY 

Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia naszej szkoły, a w konsekwencji 

podniesienie efektów kształcenia. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień 

i umiejętności uczniów. Tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z 

uczniów oraz promowanie ich osiągnięć w szkole i środowisku lokalnym. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Identyfikacja ucznia uzdolnionego i diagnoza uzdolnień  

2. Zwiększenie kompetencji grona pedagogicznego w zakresie wspierania ucznia uzdolnionego 

3. Zapewnienie uczniom adekwatnej do rodzaju ich uzdolnień oferty edukacyjnej i 

wychowawczej 

4. Włączenie rodziców w proces kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów 

 

 

PLAN REALIZACJI CELÓW PROGRAMU 

 

1. Identyfikacja ucznia uzdolnionego i diagnoza uzdolnień  

Zadania Sposób/forma/metoda realizacji Osoby 

zaangażowane 

Termin 

realizacji 

 

Identyfikowanie 

(I) ucznia 

zdolnego i 

diagnozowanie 

uzdolnień (D). 

 

 

Rozmowa z rodzicami i ankieta I  

 

 nauczyciele  

 wychowawcy 

 psycholog 

 

wrzesień 

 

Testy diagnozujące uzdolnienia D  psycholog wrzesień 

Kwestionariusze obserwacji dla 

nauczycieli i wychowawców 

(Nauczycielski Formularz Rekomendacji 

wg Judy Eby) I/D 

 psycholog 

 pedagog 

 

I półrocze 

 

 

Rozmowa z nauczycielami prowadzącymi 

poszczególne zajęcia edukacyjne nt. ich 

obserwacji I 

 psycholog 

 rodzice 

na bieżąco 

 

Rozmowa z uczniami I 

 

 nauczyciele 

 psycholog 

 pedagog 

na bieżąco 
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Pozyskanie informacji od nauczycieli z 

przedszkoli I/D 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

wrzesień 

 

Diagnoza pierwszoklasisty i 

czwartoklasisty oraz uczniów wskazanych 

przez nauczycieli I/D 

 nauczyciele 

 psycholog 

październik 

/listopad 

 

Analiza wyników w nauce z 

poszczególnych przedmiotów oraz 

osiągnięć dzieci w różnych dziedzinach  I 

 nauczyciele po I 

półroczu i po 

II półroczu 

Wyłonienie obszaru, w którym uczeń 

osiąga ponadprzeciętne wyniki I 

 nauczyciele po I 

półroczu 

Nawiązanie współpracy z PPP D 

 

 psycholog 

 pedagog 

na bieżąco 

 

Obserwacja zaangażowania dziecka w 

życie szkoły, działalność prospołeczną itp. 

I 

 wychowawcy 

 pedagog 

na bieżąco 

 

 

Monitorowanie rozwoju ucznia 

 

 wychowawcy przez cały 

okres 

edukacji 

szkolnej 

 

2. Zwiększenie kompetencji grona pedagogicznego w zakresie wspierania ucznia uzdolnionego 

 

Zadania Sposób realizacji Osoby 

zaangażowane 

Termin 

realizacji 

 

Szkolenie kadry 

pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia prowadzone przez zespół 

Wars i Sawa 

 

 

 lider 

programu 

Wars i Sawa 

 

 

według 

harmonogra

mu  

realizacji 

projektu Przedstawienie założeń programu 

 

 lider 

programu 

Wars i Sawa 

Przedstawienie sposobu realizacji 

 

 nauczyciele 

 psycholog 

Przedstawienie przebiegu projektu -    

wymiana  doświadczeń  

 rada pedago- 

             giczna 
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Szkolenia prowadzone przez 

specjalistów z zewnątrz: np.: 

charakterystyka ucznia zdolnego, 

sposoby pracy z uczniem zdolnym, 

motywowanie ucznia zdolnego, 

metody aktywizujące, trening 

myślenia twórczego, tutoring.  

Aktywne uczestniczenie w wymianie 

doświadczeń w sieci szkół 

wspierających uzdolnionych. 

  

 dyrektor 

 

 

 

 nauczyciele  

 

3. Zapewnienie uczniom adekwatnej do rodzaju ich uzdolnień oferty edukacyjnej i 

wychowawczej 

Zadania Sposób realizacji Osoby zaangażowane Termin realizacji 

Planowanie i realizacja 

zajęć i działań 

rozwijających 

zainteresowania        i 

zdolności uczniów 

 

Dodatkowa praca na 

lekcji - prowadzenie 

fragmentów lekcji 

przez uczniów. 

 

 

 nauczyciele  

 

 

Cały okres trwania 

programu 

Redagowanie gazetki 

szkolnej  

 

 nauczyciele  Cały okres trwania 

programu 

Rozszerzanie treści 

nauczania 

 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Dodatkowe zadania na 

sprawdzianach 

 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Udział w konkursach 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Udział w warsztatach i 

kółkach zainteresowań: 

przedmiotowych, 

artystycznych, 

 nauczyciele 

 pedagog  

 wychowawcy 

Cały okres trwania 

programu 
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sportowych, rozwój 

umiejętności 

społecznych: praca w 

samorządzie, 

wolontariacie, 

organizacja różnych 

akcji na terenie szkoły 

Korzystanie z oferty 

instytucji kulturalno-

oświatowych, 

społecznych, 

organizacji rządowych 

i pozarządowych 

prowadzących 

działalność 

edukacyjną, kulturalną 

i sportową 

Przekazywanie oferty 

zajęć organizowanych 

przez: uczelnie, 

placówki edukacyjno-

kulturalne, fundacje, 

ośrodki naukowe. 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog 

Cały okres trwania 

programu 

Organizowanie 

wycieczek, lekcji 

muzealnych, 

warsztatów, wykładów, 

spektakli, zawodów, 

pokazów 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

Cały okres trwania 

programu 

Umożliwienie uczniom 

prezentacji własnych 

osiągnięć, 

zainteresowań, 

zdolności.  

Przygotowywanie 

projektów 

edukacyjnych i 

artystycznych i ich 

prezentacja 

społeczności szkolnej 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

Cały okres trwania 

programu 

Indywidualizowanie 

procesu nauczania 

Indywidualny program 

lub tok nauczania. 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Tutoring  nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Stosowanie metod 

aktywizujących 

prowadzących do 

samodzielnego 

poszukiwania wiedzy 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 

Różnicowanie 

wymagań stawianie 

przed uczniami 

 nauczyciele Cały okres trwania 

programu 
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podczas pracy na lekcji 

i w pracy domowej 

zadań o różnym 

stopniu trudności 

Udzielanie wsparcia 

uczniom zdolnym 

Przyznawanie 

stypendiów za wyniki 

w nauce i osiągnięcia 

sportowe 

 komisja 

stypendialna 

Cały okres trwania 

programu 

Prowadzenie przez 

psychologa szkolnego 

zajęć relaksacyjnych -

„Trening 

antystresowy” lub 

rozmów 

indywidualnych 

 Psycholog Cały okres trwania 

programu 

Dostosowanie 

dokumentów prawa 

wewnątrzszkolnego do 

wymogów Szkolnego 

Programu Wspierania 

Uzdolnionych 

Aktualizacja 

dokumentów WZO, 

PSO 

 Dyrektor 

 Rada 

Pedagogiczna 

II półrocze 2011/2012 

 

4. Włączenie rodziców w proces kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów 

 

Zadania Sposób realizacji Osoby zaangażowane Termin realizacji 

Poinformowanie 

rodziców o wynikach 

diagnozy 

Rozmowa  wychowawca Październik 2012 

Przedstawienie 

rodzicom szkolnej oraz 

pozaszkolnej oferty 

edukacyjnej   

Spotkanie z rodzicami  wychowawca 

 nauczyciel 

Na początku roku 

szkolnego i w miarę 

napływu nowych ofert 

Przedstawienie 

terminarza 

indywidualnych 

konsultacji. 

Spotkanie z rodzicami  wychowawca Na początku roku 

szkolnego 

Przedstawienie Organizowanie lub  wychowawca Na bieżąco 
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rodzicom możliwości 

ich samokształcenia 

informowanie 

rodziców nt. 

warsztatów 

dotyczących 

wspierania ucznia w 

jego rozwoju. 

 psycholog 

 pedagog 

Przekazanie rodzicom 

oferty wydawniczej 

dotyczącej 

różnorodnych 

uzdolnień dzieci 

 wychowawca 

 psycholog 

 pedagog 

Na bieżąco 

Korzystanie z 

księgozbioru szkolnej 

biblioteki 

 wychowawca 

 psycholog 

 pedagog 

Na bieżąco 

Zebranie informacji od 

rodziców dziecka o 

jego 

zainteresowaniach, 

doświadczeniach, 

planach i sukcesach 

Przeprowadzenie 

wywiadów, rozmów 

oraz ankiet. 

 wychowawca 

 psycholog 

 pedagog 

Dwa razy w ciągu roku 

szkolnego 

Zapewnienie 

warunków do rozwoju 

uzdolnień  

Przyznawanie 

stypendiów, 

upowszechnianie 

wiedzy o instytucjach 

wspierających 

uzdolnienia dzieci i 

młodzieży 

 Komisja 

stypendialna 

 nauczyciele 

 wychowawcy 

Na bieżąco 

Dbanie o środki 

materialne, 

motywowanie dziecka, 

zapewnienie pomocy w 

kompletowaniu 

Portfolio Ucznia 

Uzdolnionego. 

 

 rodzice Na bieżąco 

Wymiana doświadczeń Zamieszczanie Nauczyciele Na bieżąco 
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i informacji między 

rodzicami, 

nauczycielami, 

wzajemna pomoc 

informacji na tablicy 

dla rodziców 

Wychowawcy 

rodzice 

Inicjowanie spotkań 

rodziców dzieci 

uzdolnionych 

Nauczyciele 

psycholog 

Na bieżąco 

 

FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

 

Motywowanie i promowanie uczniów zdolnych 

 

 Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych. 

 Organizowanie cyklicznych imprez prezentujących osiągnięcia uczniów i służących 

upowszechnianiu ich sukcesów, np. apeli, wystaw, koncertów, gazetek. 

 Udzielanie pochwały na forum klasy i szkoły oraz podczas zebrań dla rodziców. 

 Prezentowanie osiągnięć na stronie www, w gazecie lokalnej, w gazetce szkolnej, w gablocie. 

 Uwzględnianie osiągnięć uczniów przy ocenianiu, np. poprzez wystawienie oceny celującej 

zgodnie z zapisami w WZO. 

 Przyznawanie odznaki „Wzorowego Ucznia”, nagród rzeczowych, dyplomów. 

 Typowanie uczniów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

 Informowanie uczniów o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. 

 Organizowanie poza szkołą prezentacji osiągnięć uczniów, udział w Bielańskim Festiwalu 

Osiągnięć. 

 Włączanie uczniów w prowadzenie zajęć (asystentura). 

 Przyznawanie tytułu ”Szkolny Orzeł” w poszczególnych kategoriach wynikających z definicji 

ucznia zdolnego, np. „sportowiec, matematyk, humanista roku”. 

 Wskazywanie dalszej drogi rozwoju – porady. 

 Organizowanie wystaw prac. 

 Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas zebrań z rodzicami. 

 Zamieszczanie nazwisk uczniów uzdolnionych w Kronice Szkoły. 

 Prezentacja osiągnięć uczniów w innych placówkach, instytucjach. 

 Prezentacja osiągnięć uczniów podczas dni otwartych, imprez środowiskowych, świat szkoły. 

 



 

15 
 

Dokumentowanie osiągnięć, ocena i rejestracja uczniów uzdolnionych 

 

 Rejestr Uczniów Uzdolnionych - dokumentacja prowadzona przez lidera ZWU, w której 

znajdą się listy uczniów uzdolnionych i ich dane: imię i nazwisko, klasa, obszar uzdolnień, 

nazwisko nauczyciela-opiekuna 

 Karta Profilu Ucznia – formularz zawierający dane dziecka, styl uczenia się, profil dominacji 

i typ inteligencji, listę zajęć szkolnych i pozaszkolnych, na które dziecko uczęszcza  

 Portfolio Ucznia Uzdolnionego – teczka zawierająca wyniki konkursów, prace, zdjęcia, opisy, 

dyplomy oraz pisaną na koniec roku szkolnego samoocenę ucznia w  postaci „małego CV". 

 Gromadzenie wyników systematycznie prowadzonej identyfikacji różnych uzdolnień 

prowadzące do rozszerzania Rejestru Uczniów Uzdolnionych. 

 Zamieszczanie informacji o osiągnięciach na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej, 

w kronice, na tablicach informacyjnych szkoły. 

 Założenie Księgi Osiągnięć uczniów szkoły. 

 Ocenianie - uczniowie uzdolnieni, którzy bardzo dobrze opanują zakres materiału 

przewidziany dla danej klasy, dodatkowo rozwiną swoje umiejętności i pogłębią wiedzę oraz 

wykażą się osiągnięciami w konkursach, zawodach otrzymują ocenę celującą z przedmiotu. 

Zaangażowanie uczniów uzdolnionych społecznie znajdzie swoje odzwierciedlenie w ocenie z 

zachowania, co wynika z systemu oceniania zachowania obowiązującego w szkole. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Program realizować będą pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektor, Zespół Wspierania Uzdolnień 

(ZWU), lider ZWU, zastępca lidera ZWU, nauczyciele poszczególnych przedmiotów - opiekunowie 

ucznia uzdolnionego, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz. 

 

ZADANIA DYREKTORA I WICEDYREKTORA SZKOŁY 

 Współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie planowania działań 

rozwijających zdolności i talenty uczniów. 

 Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, ITN, opieki nad wybitnymi uczniami, indywidualnych konsultacji, możliwości 

podjęcia współpracy z różnymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną 

 Inicjowanie działań zmierzających do modyfikacji podstawowych dokumentów pracy szkoły 

pod kątem wspierania ucznia uzdolnionego i motywowania go do intelektualnego rozwoju 

(np. kryteria ocen, nagrody, wyróżnienia, stypendia, udział w innowacyjnych projektach). 

• Przedstawienie oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej szkoły. 
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• Przedstawienie oferty konkursów, olimpiad, zawodów organizowanych przez szkołę i 

instytucje zewnętrzne na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

• Prezentowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szkoły i na łamach 

lokalnej prasy. 

• Stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem 

uzdolnionym poprzez planowanie szkoleń Rady Pedagogicznej dotyczących pracy z uczniem 

uzdolnionym i kierowanie nauczycieli na szkolenia zewnętrzne. 

• Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, innowacji wzbogacających ofertę 

dydaktyczną szkoły. 

• Współpraca z Radą Rodziców w kwestii wypracowania szkolnej formuły wspierania uczniów 

uzdolnionych. 

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami lokalnymi i organizacjami 

wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań 

uczniów. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. 

• Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych w dzielnicy, na terenie m.st. Warszawy, a nawet 

na obszarze całego kraju. 

• Promowanie nauczycieli, którzy w pracy z uczniami uzdolnionymi osiągają wyróżniające 

efekty (np. przez zwiększenie dodatku motywacyjnego, przyznanie nagrody, wystosowanie 

listu gratulacyjnego}. 

 

ZADANIA LIDERA  ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ 

• Koordynowanie działań Zespołu Wspierania Uzdolnień. 

• Opracowanie, monitoring i ewaluacja, modyfikacja Szkolnego Programu Wpierania 

Uzdolnionych. 

• Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców projektu programu. 

• Wybór zastępcy lidera ZWU spośród nauczycieli innego etapu edukacyjnego niż lider. 

• Prowadzenie Rejestru Uczniów Uzdolnionych. 

• Bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły i środowiska w 

zakresie rozwijania uzdolnień. 

• Propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnień uczniów. 

• Aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń dotyczących wspierania uzdolnionych 

organizowanych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

• Udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym i dzielenie się zdobytą 

wiedzą. 

• Wymiana doświadczeń z liderami i członkami zespołów wspierania uzdolnionych w innych 

szkołach uczestniczących w projekcie „Wars i Sawa". 
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ZADANIA ZASTĘPCY LIDERA ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ 

• Wspieranie lidera w jego działaniach i obowiązkach. 

• Aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń dotyczących tworzenia programu wspierania 

uzdolnionych organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

• Udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem zdolnym i dzielenie się zdobytą wiedzą. 

 

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ 

• Opracowanie i modyfikacja Szkolnego Programu Wpierania Uzdolnionych. 

• Aktywny udział w pracach zespołu. 

• Opracowanie narzędzi służących identyfikacji uczniów uzdolnionych, diagnozie uzdolnień 

oraz rejestrowaniu postępów i osiągnięć uczniów. 

• Promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią. 

• Włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników 

biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką pedagogiczną i 

psychologiczną uczniów uzdolnionych. 

• Monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzanie jego okresowej ewaluacji. 

• Prowadzenie Księgi Osiągnięć 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW 

 Identyfikacja ucznia uzdolnionego. 

 Udział w spotkaniu zespołu nauczycielskiego i wypełnieniu Nauczycielskiego Formularza 

Rekomendacji wg Judy Eby 

 Pełnienie funkcji nauczyciela przedmiotu – opiekuna ucznia zdolnego zgodnie z decyzją 

zespołu przedmiotowego. 

 Wdrożenie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN 

•  Prowadzenie zająć pozalekcyjnych na terenie szkoły. 

• Współpraca z nauczycielem - opiekunem ucznia uzdolnionego. 

• Współpraca z ZWU, rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

• Aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem uzdolnionym, 

możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły i stosowanie tych metod. 

• Umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn niezależnych od 

ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach itp. 

• Zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach itp. 

• Wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju. 

• Nawiązywanie współpracy z instytucjami społecznymi, organizacjami rządowymi i 

pozarządowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową. 
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• Udział w różnych formach szkoleniowych poświęconych pracy z uczniem uzdolnionym. 

 

ZADANIA  NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW - OPIEKUNÓW UCZNIÓW UZDOLNIONYCH 

• Opracowanie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym/ IPN/ ITN z udziałem 

ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna. 

• Dostosowanie form i metod pracy z uczniem uzdolnionym do preferowanego przez dziecko 

stylu uczenia się i jego profilu dominacji. 

• Wdrożenie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN. 

• Pełnienie roli konsultanta/tutora/mistrza i wspieranie ucznia w rozwijaniu uzdolnień. 

• Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia 

oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umysłowego i 

psychofizycznego. 

• Zachęcanie i przygotowanie ucznia do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp. 

• Przekazywanie wychowawcy, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji o uzyskanych 

osiągnięciach ucznia uzdolnionego. 

• Przeprowadzanie rocznej ewaluacji postępów ucznia. 

• Występowanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego. 

• Gromadzenie materiałów do Portfolio Ucznia Uzdolnionego. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY 

• Kształtowanie postawy twórczej poprzez praktyczną działalność artystyczną. 

• Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki. 

• Rozwijanie uzdolnień artystycznych podopiecznych. 

• Pobudzanie kreatywnego myślenia. 

• Uwzględnienie potrzeb ucznia uzdolnionego w programie pracy świetlicy. 

 

ZADANIA  LIDERA  WDN 

• Planowanie i wyszukiwanie oferty szkoleń z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym dla Rady 

Pedagogicznej. 

• Sporządzenie listy szkoleń i warsztatów, w których wzięli udział nauczyciele. 

 

ZADANIA  WYCHOWAWCY 

• Identyfikacja ucznia uzdolnionego w klasie. 

• Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety mającej na celu wyłonienie uczniów 

uzdolnionych. 

• Przewodniczenie spotkaniu zespołu nauczycielskiego i wypełnienie Nauczycielskiego 

Formularza Rekomendacji. 
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• Uzyskanie od rodziców dodatkowych informacji na temat dziecka (kwestionariusz). 

• Współpraca z nauczycielem - opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem, psychologiem, 

innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami i PPP w celu zapewnienia dziecku 

harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego 

• Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i 

pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową, podczas 

opracowywania harmonogramu wyjść klasowych. 

• Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za wyniki w nauce i/ lub osiągnięcia 

sportowe. 

• Podejmowanie działań integrujących klasę, do której uczęszcza uczeń uzdolniony. 

• Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla niekonwencjonalnych zachowań ucznia 

uzdolnionego. 

• Angażowanie ucznia uzdolnionego w działania klasy na takich samych prawach jak pozostałe 

osoby. 

• Wyrażanie uznania dla osiągnięć ucznia uzdolnionego i prezentacja ich na forum klasy, 

podczas uroczystości szkolnych, na zebraniach z rodzicami i posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

• Informowanie rodziców o możliwościach rozwijania uzdolnień dziecka poza szkołą. 

 

ZADANIA  ZESPOŁÓW  PRZEDMIOTOWYCH 

• Analiza dotychczasowych osiągnięć uczniów, którzy wytypowani zostali jako uzdolnieni i 

przydzielenie im opiekunów. 

• Sporządzenie zbiorczych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów w 

ramach danego przedmiotu w ciągu półrocza.  

 

ZADANIA  OPIEKUNÓW  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  I  WOLONTARIATU 

• Zachęcanie uczniów do pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły i poza nią. 

• Opieka nad uczniami uzdolnionymi społecznie. 

• Włączenie Samorządu Uczniowskiego do współpracy i promocji uczniów uzdolnionych. 

• Sporządzanie zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez 

uczniów w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu. 

 

ZADANIA  PEDAGOGA  I  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO 

• Udział w diagnozowaniu uzdolnień uczniów. 

• Współpraca z PPP. 

• Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów uzdolnionych. 

• Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji porażki, niespełnienia oczekiwań. 
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• Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych. 

• Prowadzenie zajęć, konsultacji dla rodziców poświęconych wspieraniu rozwoju uzdolnień 

dzieci i młodzieży. 

• Informowanie uczniów i rodziców o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. 

• Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. 

• Prowadzenie rejestru stypendystów. 

 Udział w różnych formach szkoleniowych poświęconych pracy z uczniem uzdolnionym. 

 Sporządzenie listy zajęć i konsultacji dla rodziców. 

• Współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami 

wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i 

zainteresowań. 

• Prowadzenie Karty Profilu Ucznia. 

• Wyłanianie uczniów uzdolnionych na podstawie Nauczycielskiego Formularza Rekomendacji. 

• Przeprowadzenie diagnozy zdolności intelektualnych. 

• Weryfikacja rejestru uczniów uzdolnionych na podstawie dokonanych badań oraz wyników w 

nauce. 

• Poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców. 

 

ZADANIA  BIBLIOTEKARZA   SZKOLNEGO 

• Gromadzenie i przedstawianie nauczycielom i rodzicom materiałów bibliotecznych 

dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym. 

• Pomoc w poszukiwaniu literatury oraz innych materiałów niezbędnych uczniom biorącym 

udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

• Prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych na prośbę lidera ZWU. 

• Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych niezorganizowanych przez szkołę na tablicy 

ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.  

 

ZADANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

• Udział w opracowaniu planu pracy z uczniem uzdolnionym. 

• Gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych dziecka w trakcie nauki w 

szkole i pomoc w uzupełnianiu Portfolio Ucznia Uzdolnionego. 

• Poszerzanie własnej wiedzy na temat wspierania dziecka uzdolnionego, rozwijania jego 

zainteresowań i talentów. 

• Stała współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielem-opiekunem ucznia uzdolnionego, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwijania uzdolnień własnego dziecka. 

• Stały kontakt z psychologiem i pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia. 

• Wspieranie i motywowanie dziecka do ciągłego rozwoju. 
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• Uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach dla rodziców uczniów uzdolnionych. 

 

WSPÓŁPRACA 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Podpisanie umowy o współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 w 

Warszawie. Zakres współpracy: 

 Diagnoza uczniów uważanych przez szkołę za zdolnych, zwłaszcza w przypadkach trudnych 

lub wątpliwych. 

 Współpraca ze szkolnym liderem.  

 Konsultacje dla nauczycieli i rodziców. 

 Zajęcia dla uczniów według zgłoszeń. 

 Kierowanie uczniów na badania psychologiczne. 

 Korzystanie ze szkoleń prowadzonych przez specjalistów z PPP. 

 Informowanie uczniów o możliwości korzystania z zajęć w PPP np.: Trening twórczego 

myślenia dla dzieci zdolnych.  

 Pogłębiona diagnoza poziomu intelektualnego i społeczno-emocjonalnego ucznia 

uzdolnionego. 

 Porady dla rodziców po przeprowadzonych badaniach. 

 Korzystanie z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Zdolnych. 

 

Rodzice  

 Informowanie rodziców o możliwości skorzystania z udziału w warsztatach dotyczących 

wspierania ucznia w jego rozwoju. 

 Wymiana doświadczeń i informacji między rodzicami i nauczycielami, wzajemna pomoc.  

 Przekazanie rodzicom oferty wydawniczej dotyczącej różnorodnych uzdolnień dzieci. 

 Korzystanie z księgozbioru szkolnej biblioteki. 

 Przeprowadzenie wywiadów, rozmów oraz ankiet.  

 Zamieszczanie informacji na tablicy dla rodziców.  

 Przedstawienie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych Radzie Rodziców. 

 Powiadomienie o wynikach diagnozy i podejmowanych wobec dziecka działaniach. 

 Informowanie o ofercie zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza nią. 

 Informowanie o ofercie konkursów szkolnych i zewnętrznych. 

 Informowanie rodziców o ofercie stypendialnej (szkolnej i pozaszkolnej). 

 Indywidualne konsultacje dla rodziców z psychologiem, pedagogiem. 

 Współpraca w przygotowaniu ucznia do konkursu, olimpiady. 
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 Angażowanie rodziców do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi (np. 

warsztaty dla uczniów, wizyta w zakładzie pracy). 

 Wsparcie w motywowaniu dziecka. 

 Pomoc w skompletowaniu Portfolio Ucznia Uzdolnionego. 

 Pomoc w organizowaniu działań promocyjnych. 

  

 Inne instytucje wspierające uzdolnionych – miejsca odkrywania i rozwoju talentów: 

 Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i 

pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową według ich aktualnej 

oferty i zapotrzebowania uczniów szkoły 

W szczególny sposób szkoła zamierza współpracować z następującymi jednostkami: 

 Ośrodek Promocji Talentów przy Gimnazjum nr 54 im. A Czartoryskiego. 

Ośrodek prowadzi zajęcia dla uzdolnionych uczniów klasy IV, V i VI szkoły podstawowej; Każdy 

uczestnik bierze udział w cyklu różnorodnych zajęć obejmujących wiedzę i umiejętności z rożnych 

dziedzin nauki. 

 Staszicowski Klub Talentów przy Gimnazjum nr 13 im. St. Staszica . 

Staszicowski Klub Talentów dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, którzy spośród wielu 

przedmiotów szczególnie interesuje się przyrodą i matematyką. Zajęcia mają zainspirować do 

odnajdywania pasji, poszerzać rozumienie otaczającego świata, praw nim rządzących, uczyć 

efektywnie działać. 

 Centrum Nauki Kopernik 

Uczestniczenie w lekcjach, pokazach, eksperymentach. 

 Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 

Korzystanie z bieżącej oferty edukacyjnej dla szkół. 

 Uniwersytet Dzieci Warszawa 

Rozbudzanie  w dzieciach pasji i pomoc w odkrywaniu własnych zainteresowań, rozwijanie zdolności 

uczenia się przez całe życie, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia. 

 Bielański Ośrodek Kultury  

 Udział w zajęciach teatralnych, umuzykalniających. 

 

Współpraca z wymienionymi placówkami będzie polegała na informowaniu rodziców i uczniów o 

ofercie, na organizowaniu udziału dzieci w zajęciach oferowanych przez w/w instytucje. 
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SPODZIEWANE EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA I REALIZACJI 

PROGRAMU 

 

Zwiększenie liczby dzieci zdiagnozowanych pod kątem uzdolnień i objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

 

OPTYMALNY ROZWÓJ UCZNIA UZDOLNIONEGO.  

Uczeń uzdolniony: 

• twórczo rozwiązuje zlecane mu zadania i problemy, 

• umiejętnie planuje działania i organizuje swój warsztat pracy, 

• konsekwentnie realizuje zadania o różnym charakterze, 

• samodzielnie i świadomie korzysta z różnych źródeł wiedzy, selekcjonuje je i umiejętnie 

wykorzystuje w rozmaitych sytuacjach, 

• prowadzi wnikliwe obserwacje, jest dociekliwy, 

• odczuwa ciekawość świata i niedosyt wiedzy, 

• ciekawie prezentuje wyniki swojej pracy twórczej i badawczej, 

• ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji, bierze udział w konkursach, przeglądach, 

olimpiadach, zawodach, 

• jest przygotowany do szybkiego podjęcia zróżnicowanych zadań i ról społecznych, 

• prezentuje właściwą postawę podczas współpracy z innymi, 

• utwierdza się w poczuciu własnej wartości, 

• chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

STWORZENIE W SZKOLE ŚRODOWISKA GOTOWEGO DO WSPIERANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓW  

 Zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wspierania rozwoju ucznia 

uzdolnionego. 

 Dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów Szkolnego 

Programu Wspierania Uzdolnionych. 

 Stworzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, szkolnych 

i międzyszkolnych. 

 Nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi 

uzdolnionych. 

 Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i  

pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową. 
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ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA  

• Bogatsza oferta zajęć pozalekcyjnych i powiększenie się liczby ich uczestników. 

• Większa liczba laureatów i wyróżnień w konkursach. 

• Poprawa wyników sprawdzianu zewnętrznego. 

• Poprawa wyników WBK i testów przyrostu wiedzy. 

PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM  

• Organizowanie imprez, festiwali, pokazów, wystaw, pikników dla społeczności szkolnej, 

rodziców, gości z zewnątrz. 

• Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szkoły i na łamach 

lokalnej prasy. 

 

MONITORING I EWALUACJA 

 

MONITORING 

Monitoring, jako proces przebiegający równolegle do wdrażania programu, będzie polegał na 

systematycznym zbieraniu i rejestrowaniu danych wynikających z realizacji Szkolnego Programu 

Wspierania Uzdolnionych. Umożliwi bieżącą weryfikację tempa i korygowanie podejmowanych 

działań, znacznie zwiększając elastyczność projektu oraz jego efektywność. Zebrane dane stanowić 

będą punkt wyjścia do corocznej ewaluacji bieżącej i końcowej. 

Rejestrowanie danych polegać będzie głównie na: 

 prowadzeniu Rejestru Uczniów Uzdolnionych (odpowiedzialny: lider ZWU i jego zastępca), 

 tworzeniu Portfolio Ucznia Uzdolnionego (odpowiedzialni: uczeń, rodzice, nauczyciel -

opiekun ucznia uzdolnionego), 

 dokumentowaniu realizacji zajęć pozalekcyjnych, ITN, IPN w dziennikach zajęć dodatkowych 

oraz ewaluacji półrocznej i rocznej (odpowiedzialni: nauczyciele prowadzący zajęcia), 

 sporządzaniu zbiorczych półrocznych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez    

uczniów w ramach każdego przedmiotu oraz działalności samorządu uczniowskiego i      

wolontariatu (odpowiedzialni: przewodniczący zespołów przedmiotowych, opiekunowie 

samorządu uczniowskiego i wolontariatu, Zespół ds. Promocji Szkoły), 

• gromadzeniu informacji dotyczących pozostałych działań podejmowanych przez szkołę na 

rzecz ucznia uzdolnionego, np. w ramach promocji jego osiągnięć (odpowiedzialni: 

organizatorzy, lider i zastępca ZWU), 

• prowadzeniu rejestru stypendystów (odpowiedzialny: pedagog i psycholog szkolny), 

• sporządzeniu listy szkoleń i warsztatów, w których wzięli udział nauczyciele (odpowiedzialny: 

lider WDN), 

• sporządzeniu listy zajęć i konsultacji dla rodziców (odpowiedzialny: psycholog i pedagog 

szkolny). 
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Wymienione osoby odpowiedzialne zobowiązane są dwa razy w roku do dostarczania danych liderowi 

Zespołu Wspierania Uzdolnionych i jego zastępcy, a ci wraz z ZWU do ich gromadzenia, 

systematyzowania i analizowania. 

 

EWALUACJA 

CELE EWALUACJI 

1. Określenie wartości programu oraz stopnia i sposobu jego realizacji. 

2. Inspirowanie do podejmowania decyzji służących poprawie efektywności programu. 

3. Systematyczna diagnoza potrzeb odbiorców programu. 

PRZEDMIOT EWALUACJI 

1. Osiągnięcie odpowiednich zmian przez uczestników programu (uczniów, nauczycieli). 

2. Adekwatność i skuteczność funkcjonowania systemu oraz procedur towarzyszących 

wdrażaniu programu. 

3. Skuteczność zarządzania programem. 

SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI: 

• ankieta, 

• wywiad, 

• obserwacja, 

• analiza dokumentów. 

HARMONOGRAM  EWALUACJI  

 Ewaluacja bieżąca: 

1. czerwiec 2013, 

2. czerwiec 2014, 

3. czerwiec 2015. 

Ewaluacja końcowa 

1.   czerwiec 2015. 

ODBIORCY EWALUACJI: 

• realizatorzy programu, 

• twórcy programu, 

• dyrektor placówki, 

• organ nadzorujący, 

• Biuro Edukacji m.st. Warszawy, 

• Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

Wyniki ewaluacji bieżących i końcowej przechowywane będą przez lidera ZW oraz w dokumentacji 

Dyrektora Szkoły. 
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Przebieg i wyniki realizacji celów szczegółowych naszego programu będą monitorowane i 

ewaluowane przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych w następujący sposób: 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik Sposoby oceny stopnia realizacji 

Działania dla oceny skuteczności programu 

 

Skuteczna 

identyfikacja ucznia 

uzdolnionego i 

diagnoza uzdolnień. 

Liczba uczniów 

zdiagnozowanych 

Liczba uczniów 

zdiagnozowanych 

jako uzdolnieni 

Liczba uczniów 

uzdolnionych w 

poszczególnych 

dziedzinach 

-   dokonanie zestawienia liczby przeprowadzonych 

badań uczniów włączonych do programu 

(maj/czerwiec) 

-   wywiad z członkami zespołu zaangażowanymi 

w pracę z uczniami zdolnymi na temat procesu 

diagnozowania i identyfikacji uzdolnień i jego 

realizacji w praktyce 

- monitorowanie dalszych losów uczniów 

zdiagnozowanych jako uzdolnieni (absolwentów) 

 

Zwiększenie 

kompetencji grona 

pedagogicznego w 

zakresie wspierania 

ucznia zdolnego  

Liczba kursów i 

szkoleń 

zorganizowanych 

przez placówkę 

Liczba nauczycieli 

uczestniczących w 

ww. szkoleniach 

Liczba nauczycieli 

uczestniczących w 

kursach i 

szkoleniach poza 

szkołą 

 

- ankieta skierowana do nauczycieli, badająca 

potrzeby i wpływ szkoleń na jakość 

wykonywanych obowiązków (co najmniej raz w 

roku) 

-  wywiady z losowo wybranymi nauczycielami na 

temat skuteczności odbytych szkoleń  

Zapewnienie 

uczniom optymalnej 

do rodzaju ich 

uzdolnień oferty 

edukacyjnej i 

wychowawczej 

Liczba uczniów 

zdiagnozowanych jako 

uzdolnieni 

uczestniczących w 

zajęciach 

pozalekcyjnych 

oferowanych przez 

szkołę 

Liczba uczniów 

korzystających z 

oferty zajęć 

pozaszkolnych 

-  analizowanie frekwencji uczniów na zajęciach 

rozwijających uzdolnienia (styczeń- czerwiec) 

- zestawienie wyników konkursów, dokonanie 

porównania z ubiegłymi latami - pod koniec roku 

szkolnego (analiza osiągnięć uczniów w 

konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach - 

analiza porównawcza) 

- ankiety lub wywiady z losowo wybranymi 

uczniami (maj), z rodzicami 
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Włączenie rodziców 

w proces 

kształtowania 

indywidualnych 

uzdolnień uczniów 

SP 209 

Liczba rodziców 

korzystających z 

kursów i szkoleń (w 

szkole i poza szkoła) 

skierowanych do 

rodziców uczniów 

uzdolnionych  

Liczba rodziców 

korzystających z 

zasobów biblioteki 

szkolnej w zakresie 

literatury 

pedagogicznej 

 

-ankieta dla rodziców na temat działań szkoły 

podjętych wobec ich dzieci (maj/czerwiec) 

-arkusz spostrzeżeń, dotyczący zaangażowania i 

aktywności rodziców, wypełniany przez Zespół 

(przed końcem roku szkolnego) 

- ankieta dla rodziców dotycząca oferty szkoleń 

oferowanych przez szkołę i inne podmioty 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

 

Zadania Sposób/forma/metoda realizacji Termin realizacji 

 

Diagnozowanie (D) i 

identyfikowanie (I) uzdolnień. 

 

 

Rozmowa z rodzicami i ankieta I  wrzesień 

 

Testy diagnozujące uzdolnienia D wrzesień 

 

Kwestionariusze obserwacji dla 

nauczycieli i wychowawców 

(Nauczycielski Formularz 

Rekomendacji wg Judy Eby) I/D 

I semestr 

 

 

Rozmowa z nauczycielami 

prowadzącymi poszczególne 

zajęcia edukacyjne nt. ich 

obserwacji I 

na bieżąco 

 

 

 

Rozmowa z uczniami I na bieżąco 

Pozyskanie informacji od 

nauczycieli z przedszkoli I/D 

wrzesień 

 

Diagnoza pierwszoklasisty i 

czwartoklasisty oraz uczniów 

wskazanych przez nauczycieli I/D 

październik /listopad 
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Analiza wyników w nauce z 

poszczególnych przedmiotów 

oraz osiągnięć dzieci w różnych 

dziedzinach  I 

 

po I półroczu i po II 

półroczu 

 

 

 

Wyłonienie obszaru, w którym 

uczeń osiąga ponadprzeciętne 

wyniki I 

po I półroczu 

 

 

Nawiązanie współpracy z PPP D na bieżąco 

Obserwacja zaangażowania 

dziecka w życie szkoły, 

działalność prospołeczną itp. I 

na bieżąco 

 

Monitorowanie rozwoju ucznia 

 

przez cały okres edukacji 

szkolnej 

 

Szkolenie kadry 

pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia prowadzone przez 

zespół Wars i Sawa 

według harmonogramu  rad 

pedagogicznych 

Przedstawienie założeń programu 

 

według harmonogramu  rad 

pedagogicznych 

Przedstawienie sposobu realizacji 

 

według harmonogramu  rad 

pedagogicznych 

Przedstawienie przebiegu 

projektu -    wymiana  

doświadczeń  

według harmonogramu  rad 

pedagogicznych 

Szkolenia prowadzone przez 

specjalistów z zewnątrz: np.: 

charakterystyka ucznia zdolnego, 

sposoby pracy z uczniem 

zdolnym, motywowanie ucznia 

zdolnego, metody aktywizujące, 

trening myślenia twórczego, 

tutoring 

według harmonogramu  rad 

pedagogicznych 

Planowanie i realizacja zajęć i 

działań rozwijają- 

cych zainteresowania i 

zdolności uczniów 

Dodatkowa praca na lekcji - 

prowadzenie fragmentów lekcji 

przez uczniów. 

 

 

Cały okres trwania 

programu 
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 Redagowanie gazetki szkolnej  

 

Cały okres trwania 

programu 

 Rozszerzanie treści nauczania 

 

Cały okres trwania 

programu 

 Dodatkowe zadania na 

sprawdzianach 

Cały okres trwania 

programu 

 Udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych 

Cały okres trwania 

programu 

 Udział w warsztatach i kółkach 

zainteresowań: przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych, 

rozwój umiejętności społecznych: 

praca w samorządzie, 

wolontariacie, organizacja 

różnych akcji na terenie szkoły 

Cały okres trwania 

programu 

Korzystanie z oferty instytucji 

kulturalno-oświatowych, 

społecznych, organizacji 

rządowych i pozarządowych 

prowadzących działalność 

edukacyjną, kulturalną i 

sportową 

Przekazywanie oferty zajęć 

organizowanych przez: uczelnie, 

placówki edukacyjno-kulturalne, 

fundacje, ośrodki naukowe. 

Cały okres trwania 

programu 

Organizowanie wycieczek, lekcji 

muzealnych, warsztatów, 

wykładów, spektakli, zawodów, 

pokazów 

Cały okres trwania 

programu 

Umożliwienie uczniom 

prezentacji własnych 

osiągnięć, zainteresowań, 

zdolności.  

Przygotowywanie projektów 

edukacyjnych i artystycznych i 

ich prezentacja społeczności 

szkolnej 

Cały okres trwania 

programu 

Indywidualizowanie procesu 

nauczania 

Indywidualny program lub tok 

nauczania. 

Cały okres trwania 

programu 

Tutoring Cały okres trwania 

programu 

Stosowanie metod 

aktywizujących prowadzących do 

samodzielnego poszukiwania 

wiedzy 

 

Cały okres trwania 

programu 
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Różnicowanie wymagań- 

stawianie przed uczniami podczas 

pracy na lekcji i w pracy 

domowej zadań o różnym stopniu 

trudności 

Cały okres trwania 

programu 

Udzielanie wsparcia uczniom 

zdolnym 

Przyznawanie stypendiów za 

wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe 

Cały okres trwania 

programu 

Prowadzenie przez psychologa 

szkolnego zajęć relaksacyjnych -

„Trening antystresowy” lub 

rozmów indywidualnych 

Cały okres trwania 

programu 

Dostosowanie dokumentów 

prawa wewnątrzszkolnego do 

wymogów Szkolnego 

Programu Wspierania 

Uzdolnionych 

Aktualizacja dokumentów WZO, 

PSO 

II półrocze 2011/12 

Poinformowanie rodziców o 

wynikach diagnozy 

 

Rozmowa Październik 2012 

Przedstawienie rodzicom 

szkolnej oraz pozaszkolnej 

oferty edukacyjnej   

 

Spotkanie z rodzicami Na początku roku 

szkolnego i w miarę 

napływu nowych ofert 

Przedstawienie terminarza 

indywidualnych konsultacji. 

 

Spotkanie z rodzicami Na początku roku 

szkolnego 

Przedstawienie rodzicom 

możliwości ich 

samokształcenia 

Organizowanie lub informowanie 

rodziców nt. warsztatów 

dotyczących wspierania ucznia w 

jego rozwoju. 

Na bieżąco 

 Przekazanie rodzicom oferty 

wydawniczej dotyczącej 

różnorodnych uzdolnień dzieci 

Na bieżąco 

 Korzystanie z księgozbioru 

szkolnej biblioteki 

Na bieżąco 
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Zebranie informacji od 

rodziców dziecka o jego 

zainteresowaniach, 

doświadczeniach, planach i 

sukcesach 

Przeprowadzenie wywiadów, 

rozmów oraz ankiet. 

Dwa razy w ciągu roku 

szkolnego 

Zapewnienie warunków do 

rozwoju uzdolnień  

Przyznawanie stypendiów, 

upowszechnianie wiedzy o 

instytucjach wspierających 

uzdolnienia dzieci i młodzieży 

Na bieżąco 

 Dbanie o środki materialne, 

motywowanie dziecka, 

zapewnienie pomocy w 

kompletowaniu Portfolio Ucznia 

Uzdolnionego. 

Na bieżąco 

Wymiana doświadczeń i 

informacji między rodzicami, 

nauczycielami, wzajemna 

pomoc 

Zamieszczanie informacji na 

tablicy dla rodziców 

Na bieżąco 

 Inicjowanie spotkań rodziców 

dzieci uzdolnionych 

Na bieżąco 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Szkoła ma do spełnienia dużą rolę w zakresie pracy z uczniem zdolnym, czyli uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Cele kształcenia i wychowania takiego dziecka muszą być długoplanowe, a 

ich realizacja wymaga twórczej pracy nauczycieli, gotowych do rozwijania swoich kompetencji i 

umiejętności zawodowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie prawidłowych relacji 

nauczyciel- uczeń- rodzice, dzięki którym dziecko uzyska niezbędne wsparcie w rozwoju swoich 

pasji, uzdolnień i zainteresowań.  

Uczestnictwo w programie Wars i Sawa będzie istotnym elementem realizowania misji naszej szkoły, 

której główna idea wyraża się w słowach Marii Grzegorzewskiej „…by każde dziecko odniosło  

sukces na miarę swoich możliwości”. 

 

 

 


