
SZKOLNY PROGRAM  

WSPIERANIA UZDOLNIONYCH 

w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  

im. J. Korczaka w ZSP nr 2 

Spis treści 

 

1. Charakterystyka programu                        str. 2 

2. Szkolna definicja ucznia uzdolnionego                   str. 2 

3. Cele programu          str. 3 

 cel główny                     str. 4 

 cele szczegółowe       str. 4 

4. Realizacja celów – podejmowane działania                                str. 4 

5. Realizatorzy programu i ich zadania                   str. 7 

6. Działania realizowane przez cały rok szkolny     str. 9 

7. Spodziewane efekty                     str. 11 

8.  Ewaluacja programu        str. 11 

 

 

 

 

 

 



Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. J. Korczaka w ZSP nr 2 

 

2 

 

CHARKTERYSTYKA PROGRAMU 

Szkolny program wspierania uzdolnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 

im Janusza Korczaka w ZSP nr 2 zakłada, że  „uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła 

jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju”  (Założenia ogólne – Certyfikat Prezydenta m. 

st. Warszawa WARS I SAWA). Program stwarza uczniom możliwości rozwijania zainteresowao 

i uzdolnieo, pomaga w poszukiwaniu nowych wyzwao, wspiera w samodzielnym poznawaniu rzeczy-

wistości, w podejmowaniu trafnych decyzji, pomaga w harmonijnym rozwoju zgodnie z indywidual-

nymi możliwościami i potrzebami dziecka,  uczy współpracy z zespołem. Uwzględnia specyfikę śro-

dowiska i oczekiwania uczniów. Szczegółowe działania w nim zawarte, odwołują się do tradycji szkoły 

i uniwersalnych wartości człowieka. Zawiera procedury identyfikacji różnorodnych uzdolnieo oraz 

podaje sposoby ich planowego rozwijania i dokumentowania. Ukierunkowany jest na systematyczną i 

różnorodną pracę z uczniem w myśl zasady, że nadrzędnym celem działao jest wszechstronny rozwój 

dziecka. Program określa zadania dla nauczycieli, specjalistów i rodziców zaangażowanych w jego 

realizację. Jest wskazówką dla tych, którzy chcą wspierad rozwój uzdolnieo, umacniad uczniów w dą-

żeniu do samorozwoju i twórczej aktywności. Program jest analizowany i modyfikowany w każdym 

roku szkolnym. 

SZKOLNA DEFINICJA UCZNIA UZDOLNIONEGO 

W naszej szkole uczeo uzdolniony: 

 wyróżnia się w nauce, ale często jest „mocny”, tylko, w wybranej przez siebie dziedzinie, 
 wykonując tę samą czynnośd, w takich samych warunkach, jak jego koledzy, przewyższa ich, 

pracuje szybciej, 
 cechuje go duża zdolnośd rozwiązywania problemów, myślenia twórczego, 
 wykazuje własny, specyficzny sposób uczenia się, powiązany z umiejętnościami korzystania z 

różnych ponadobowiązkowych źródeł wiedzy, 
 chętnie uczestniczy w życiu szkoły (bierze udział w akcjach, projektach, zbiórkach, często coś 

organizuje, występuje), 
 uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz osiąga w nich znaczące sukcesy. 

CELE PROGRAMU 

CEL OGÓLNY 

 WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA UZDOLNIONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 IM. J. KORCZAKA  

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Identyfikacja ucznia uzdolnionego, czyli  
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 rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego ucznia, określenie poziomu i rozwoju jego 

zdolności, zainteresowao,  

 określenie uzdolnieo dziecka, 

 rozpoznanie stylu uczenia się i myślenia uczniów, 

 kontaktowanie się z osobami (nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pedagog, psycholog, spe-

cjaliści szkolni), instytucjami (PPP) wspierającymi rozwój ucznia, 

 dokumentowanie pracy z uczniem uzdolnionym – dot. identyfikacji uzdolnieo, prac, groma-

dzenie opinii, orzeczeo. 

Wspieranie rozwoju ucznia, czyli 

 budowanie klimatu bezpieczeostwa, akceptacji,  w którym uczniowie ujawniają swoje mocne 
strony, 

 stwarzanie uczniom możliwości i warunków do indywidualnego rozwijania zdolności 
i uzdolnieo na terenie szkoły i poza nią poprzez przygotowanie do udziału w konkursach, tur-
niejach, olimpiadach, przeglądach, zawodach sportowych, 

 rozwijanie zainteresowao i zdolności uczniów, wspieranie i pogłębianie uzdolnieo, 
 promowanie postawy badawczej, poszukującej, twórczej,  
 tworzenie uczniom warunków do rozwoju społecznego i emocjonalnego w szkole  i poza nią, 
 nauczanie pracy w grupie dzięki właściwej organizacji zajęd obowiązkowych i pozalekcyjnych,  
 motywowanie rozumiane jako ukierunkowanie do dalszej, samodzielnej  pracy i wysiłku. 

 
Samokształcenie, czyli 
 

 wskazanie dziecku sposobów mądrego, wybiórczego korzystania z dodatkowych źródeł in-
formacji, 

 kształtowanie w uczniu aktywności twórczej wykraczającej również poza mury szkoły, 
 motywowanie do samorozwoju, 
 wdrażanie do pokonywania trudności i osiągania zamierzonych celów, 
 wskazywanie efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy, rozwijania zainte-

resowao i pogłębiania uzdolnieo, 
 życzliwe wspieranie dziecka uzdolnionego. 

 
Samoocena ucznia, czyli 

 stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów w szkole i poza nią, 
 budowanie i wzmacnianie wiary w siebie i własne możliwości, 
 rozwijanie u uczniów poczucie własnej wartości i pewności siebie, 
 wrażanie do dokonywania analizy działao, 
 zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie ze stresem, poniesioną porażką i różną re-

akcją otoczenia (rówieśników, klasy). 
 
Współdziałanie z … (rodzicami, społecznością lokalną, instytucjami wspierającymi rozwój ucznia 
uzdolnionego), czyli 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za rozwój dziecka i pogłębianie jego uzdolnieo, 
 wsparcie edukacji ucznia, 
 doskonalenie form współpracy z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju i talentów dzieci, 
 tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnieo i 

zainteresowao dzieci. 
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REALIZACJA CELÓW – PODEJMOWANE DZIAŁANIA 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ UCZNIA UZDOLNIONEGO 

sposoby realizacji założonych celów szczegółowych,  

metody i formy pracy z uczniem 
wykonawca 

„Identyfikacja”  ucznia uzdolnionego, czyli 

1. Dobór odpowiednich narzędzi do zdiagnozowania uzdolnieo uczniów: 

 konsultacje psychologa, pedagoga z psychologiem z PPP w celu dobo-
ru narzędzi do zdiagnozowania uzdolnieo uczniów, 

 przygotowanie kwestionariusza dla ucznia i nauczyciela, wychowaw-
cy, kart rozmowy z rodzicami, kwestionariusza obserwacji dziecka na 
dowolnych zajęciach,  

 gromadzenie zebranych danych. 
2. „Identyfikacja” uzdolnieo przez nauczycieli, wychowawcę, pedagoga, 

psychologa, specjalistów szkolnych, rodziców i samych uczniów: 

 przegląd dokumentacji każdego ucznia pod kątem osiągnięd, zaintere-
sowao i uzdolnieo, 

 analiza wyników sprawdzianów, konkursów, olimpiad,  

 oryginalne wytwory pracy uczniów, 

 różnicowanie poziomów kształcenia: praca na lekcji, zajęcia pozasz-
kolne; obserwacja ucznia, jego zaangażowania, motywacji, osiąganych 
wyników, udział w uroczystościach, projektach, 

 rozmowy z rodzicami, 

 rozmowy z uczniem, 

 rozmowy z nauczycielami przedmiotu, nominacja nauczycieli na pod-
stawie rozmów w ramach zespołów przedmiotowych. 

3. Utworzenie ogólnej bazy danych o uczniu uzdolnionym: 

 tworzy lider zespołu ds. ucznia zdolnego. 
4. Dokumentowanie pracy z uczniem uzdolnionym: 

 gromadzenie dokumentacji przez ucznia, wychowawcę,  

 przydzielenie uczniowi uzdolnionemu nauczyciela – opiekuna, 

 prowadzenie portfolio przez ucznia. 

psycholog, pedagog 
szkolny, poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
 

 

wychowawca, nau-
czyciele przedmio-
tu, psycholog, pe-

dagog  szkolny 
nauczyciele przed-
miotu, nauczyciele 
realizujący innowa-

cje 
 

Lider zespołu ds. 
ucznia zdolnego po 

konsultacji 
z wychowawcami, 

nauczycielami   
 

nauczyciel – opie-
kun, nauczyciel 

przedmiotu, uczeo, 
wychowawca 

Wspieranie rozwoju ucznia, czyli 

1. Poszerzanie zainteresowao i pogłębianie uzdolnieo dzieci poprzez: 

 odpowiednią organizację zajęd  obowiązkowych – 
 indywidualizacja pracy podczas lekcji, praca w grupach (uwzględniająca różne 
obszary: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy, plastyczny, sportowy, 
muzyczny, informatyczny, społeczny), stosowanie aktywizujących metod nau-
czania, nowatorskich pomysłów na nauczanie/uczenie się języków obcych, 
stwarzanie sytuacji problemowych i zachęcanie do rozwiązao, poszerzanie 
przekazywanych treści, wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi edu-
kacyjnych, wdrażanie uczniów do pełnienia roli lidera zespołu, kapitana dru-
żyny (lekcje wych. fizycznego) i asystenta nauczyciela, opieka nad uczniem 
słabszym, przydzielanie dodatkowych zadao, dwiczeo, twórczych prac domo-
wych, zaangażowanie w projekty uczniowskie, często o charakterze między-

 

nauczyciele przed-

miotu, 

 

 

 

nauczyciele przed-
miotu, opiekunowie 

uczniów 
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przedmiotowym, wygłaszanie referatów wykorzystujących literaturę przed-
miotu, formułowanie ciekawych problemów, stawianie wyzwao, kształcenie 
ucznia twórczego, odpowiedzialnego, zmotywowanego do pracy, przygoto-
wywanie przez nauczyciela dodatkowych zadao dla uczniów uzdolnionych, 
tworzenie przez dzieci własnych projektów, lapbooków, plakatów językowo - 
plastycznych, map mentalnych dotyczących realizowanych zagadnieo z pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieku i możli-
wości odbiorców; 

 odpowiednią organizację zajęd pozalekcyjnych – 
- przygotowanie oferty zajęd zgodnie z uzdolnieniami i oczekiwaniami uczniów 
i rodziców,  
- promowanie wśród dzieci uzdolnionych i rodziców oferty zajęd miejskich, 
m.in.: uniwersytet dla rodziców, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy przy 
SGH, Uniwersytet Dzieci, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne ds. dzieci 
zdolnych ul. Raszyoska, Towarzystwo Szkół Twórczych ul. Conrada, Centrum 
Nauki Kopernik, 
- udział uczniów w kołach zainteresowao, zajęciach rozwijających zaintereso-
wania i uzdolnienia, wycieczkach dydaktycznych, lekcjach muzealnych, udział 
choreografa w zajęciach zespołów tanecznych, opieka nauczyciela nad 
uczniami przygotowującymi się do zawodów, przeglądów, akcji, egzaminu na 
kartę rowerową i konkursów pozaszkolnych, kształcenie wielopoziomowe, 
wykorzystywanie w pracy indywidualnej pomocy dydaktycznych i publikacji 
naukowych stosownych do rodzaju uzdolnieo ucznia, wykorzystanie szczegól-
nych zainteresowao uczniów w dziedzinie informatyki do przygotowania pre-
zentacji, artykułów na stronę internetową szkoły,  
- kontaktowanie się z innymi szkołami i instytucjami, współpraca międzynaro-
dowa w ramach projektu ze szkołami podstawowymi z innych krajów (W r. 
szk. 2020 - 2021 jest to The Peace Crane Project), z ambasadami: brytyjską, 
hiszpaoską, z wydawnictwami, 
- realizacja projektów edukacyjnych, ekologicznych, tworzenie gazetki ścien-
nej, szkolnej, udział w specjalistycznych zajęciach pozaszkolnych,  
- organizacja spotkao z osobowościami świata nauki, filmu, sportu. 

2. Opieka nauczyciela nad uczniem w ramach Mazowieckiego programu 
Stypendialnego.  

3.  Realizowanie przyjętych przez Radę Pedagogiczną innowacji: 
 „Lapbookowa nauka” – realizowana w klasach I - III; 
 „Podróżuję z książką przez świat” - realizowana w klasach I – III; 
 „Geography in English” („Geografia po angielsku”) – realizowana 

w klasach V – VIII 
 „Biology in English (CLIL) („Biologia po angielsku”) - realizowana 

w klasach VII – VIII; 
 „Tutoring”- realizowana w klasie VIIId; 
 „Język polski jest OK!”- realizowana w klasach V;    
 „Akademia Młodego Piłkarza”- realizowana w klasach IV – VIII 
 „Do Koszykówki....Gotowi....Start!!!!” - realizowana w klasach VI – VIII. 

4.   Cykl szkoleo, kursów - udział nauczycieli w kursach, szkoleniach, 
warsztatach dot. wspierania uzdolnionych, pracy z uczniem uzdolnio-
nym 

5. Promowanie ucznia uzdolnionego w szkole i poza nią: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, koor-
dynatorzy akcji, 
projektów, prze-

wodniczący zespo-
łów, nauczyciele 

świetlicy, biblioteki,  
 

 

 

 

 

Nauczyciel – opie-

Autorzy innowacji 

 
Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 
 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele opie-

kunowie, koordyna-

torzy projektów,  
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 nagradzanie uczniów zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie 
Szkoły, 

 prezentowanie sukcesów uczniów na apelach, na stronie internetowej 
szkoły – dokumentacja zdjęciowa, na szkolnym blogu językowym, w 
gazetce szkolnej, zorganizowanie wystawy prac uczniów, 

 prezentowanie uzdolnieo i zainteresowao uczniów na Szkolnym Prze-
glądzie Talentów, Święcie Szkoły, Tygodniu Języków Obcych, Jaseł-
kach, podczas koncertów szkolnych, na turniejach sportowych, wy-
stępach okolicznościowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 przygotowanie opraw muzycznych na imprezy szkolne i środowisko-
we, występy szkolnych zespołów tanecznych w ramach lokalnych akcji 
społecznych oraz uroczystości dzielnicowych, 

 przyznanie stypendiów,  

 wpis do kroniki szkolnej, listy pochwalne do rodziców,  

 wręczenie medali, nagród książkowych,  

 spotkanie z dyrektorem szkoły i władzami Dzielnicy. 

 

opiekun zespołu 

tanecznego 

Dyrektor szkoły 

Organizowanie samokształcenia ucznia 

 
1. Zachęcanie uczniów przez nauczycieli do: 

.  

 samodzielnego konstruowania zadao, np. krzyżówek, rebusów, kart 
pracy,  

 stwarzania sytuacji problemowych i ich rozwiązywania, 

 wdrażania pracy metodą projektów, 

 prezentowania opracowao określonych zagadnieo na zajęciach lek-
cyjnych – referaty, prezentacje, recenzje, 

 korzystania z dodatkowych źródeł informacji (różnych pozycji książ-
kowych, Internetu, słowników, programów multimedialnych, 

 udziału w warsztatach, określonych zajęciach pozalekcyjnych. 
2. Zajęcia (grupowe, indywidualne), konsultacje z pedagogiem, psycho-

logiem szkolnym skierowane do uczniów i rodziców. 

 

nauczyciel, wycho-

wawca 

 

 

 

nauczyciel – opie-
kun, pedagog, psy-

cholog szkolny 

Samoocena ucznia, czyli 

1. Warsztaty i rozmowy z pedagogiem, psychologiem dla uczniów uzdolnio-
nych mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych 
oraz nieradzących sobie ze swoimi emocjami. 

2. Budowanie poczucia własnej wartości: „Moje zalety i wady, walczę ze 
stresem” - przeprowadzenie tematycznych  zajęd z wychowawcą oraz 
omawianie tej tematyki na zajęciach wiedzy o społeczeostwie. 

3. „Moje mocne strony” – pomoc w uświadomieniu sobie przez ucznia jego 
mocnych stron, wzięcie odpowiedzialności za rozwijanie talentu - roz-
mowy z psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym.  

pedagog, psycholog 

szkolny, wycho-

wawca, nauczyciel 

przedmiotu 

 

Współdziałanie z … (rodzicami, społecznością lokalną, instytucjami wspierającymi rozwój ucznia 
uzdolnionego), czyli 

1. Zajęcia dla uczniów prowadzone przez: 

 studentów odbywających praktyki w Szkole,  

 zaproszonych, w ramach realizowanych projektów, specjalistów, ludzi 

 

Dyrektor Szkoły, 
pedagog szkolny, 
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reprezentujących ciekawe zawody,  

 Straż Miejską, przedstawicieli Policji, 

 organizacje pozarządowe. 
2. Występy przed społecznością lokalną. 
3. Wycieczki/wyjścia z udziałem rodziców. 
4. Warsztaty dla rodziców ucznia uzdolnionego – klasy I – III 

5. Pozyskiwanie sponsorów. 

6. Warsztaty/zajęcia tematyczne w muzeach, galeriach, teatrze, 

ośrodkach kultury. 

nauczyciele, wy-
chowawcy  

REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA 

Realizatorami programu są: 

a) Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2, 

b) Lider i zespół ds. ucznia zdolnego,  

c) Wychowawcy i nauczyciele, 

d) Pedagog szkolny, 

e) Psycholog szkolny, 

f) Specjaliści szkolni, 

g) Rodzice, 

h) Uczniowie. 

W realizację zadao zawartych w programie zaangażowani są wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców i 

uczniowie. 

Zadania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2 

 promowanie udziału w programie wśród władz lokalnych, 

 zaplanowanie w organizacji pracy szkoły realizacji innowacji i oferty zajęd pozalekcyjnych dla 

uczniów uzdolnionych, w miarę możliwości zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców, 

 udzielenie zgody na indywidualny program lub tok nauki, 

 zorganizowanie szkoleo Rady Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym, lekcji 

koleżeoskich, otwartych (pozyskiwanie informacji o szkoleniach i kierowanie na różnorodne 

formy doskonalenia), 

 zakupienie książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych, 

 współdziałanie w opracowaniu i wdrożeniu Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych,  

 zaangażowanie w promocję i nagradzanie ucznia uzdolnionego (spotkania z dyrektorem szko-
ły, pozyskiwanie środków na nagrody), 

 wyróżnianie (np. poprzez listy gratulacyjne, podziękowania, informacje na stronie interneto-
wej szkoły, itp.) rodziców i instytucji ściśle współpracujących ze szkołą w zakresie wspierania 
uczniów uzdolnionych, 

 motywowanie nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi (przyznawanie nagród, dyplo-
mów, zwiększenie dodatku motywacyjnego). 

Zadania dla Lidera zespołu ds. ucznia zdolnego: 

 koordynowanie przedsięwzięd podejmowanych przez Zespół ds. ucznia zdolnego, 
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 opracowanie wraz z zespołem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, 
 bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły i środowiska 

w zakresie rozwijania uzdolnieo. 
Zadania dla Szkolnego zespołu ds. ucznia zdolnego:  

 aktywny udział w pracach zespołu, 
 nawiązanie współpracy z przedszkolami, szkołami (podstawowe, gimnazjum) i innymi instytu-

cjami zaangażowanymi w rozwój dzieci uzdolnionych, 
 promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią,  
 monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzenie okresowej ewaluacji. 

Zadania dla wychowawcy: 
 zebranie informacji (np. wywiad, dokumentacja pozaszkolna, rozmowa z rodzicami, nauczy-

cielami, uczniem) na temat zainteresowao i osiągnięd uczniów z poprzedniego etapu kształ-
cenia, 

 prowadzenie na bieżąco dokumentacji ucznia uzdolnionego (razem z uczniem), gromadzenie 
dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych, 

 wspieranie dzieci uzdolnionych i otoczenie ich szczególną opieką, 
 przekazywanie liderowi informacji dot. uczniów uzdolnionych, 
 stały kontakt z pedagogiem, psychologiem szkolnym (jeśli wymaga tego sytuacja ucznia), 
 wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowao, 
 
 prowadzenie pedagogizacji rodziców, informowanie o osiągnięciach dziecka, 
 promowanie ucznia uzdolnionego w szkole i poza nią. 

Zadania dla nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym: 
 diagnozowanie wybranych zespołów klasowych pod kątem zainteresowao i uzdolnieo 

uczniów dot. konkretnego przedmiotu, 
 tworzenie i gromadzenie narzędzi służących do diagnozy oraz kształcenia uzdolnieo ucznia, 
 poinformowanie o wynikach pedagoga i psychologa szkolnego, 
 stosowanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem uzdolnionym, 
 opracowanie i realizowanie indywidualnego programu pracy z uczniem uzdolnionym na zaję-

ciach pozalekcyjnych, 
 wyznaczenie indywidualnych konsultacji dla ucznia uzdolnionego w celu przygotowania do 

konkursu, zawodów, prezentacji, itp. 
 wspieranie i motywowanie ucznia uzdolnionego, 
 organizowanie konkursów szkolnych i dzielnicowych, 
 przekazywanie  informacji o sukcesach i osiągnięciach ucznia wychowawcy, liderowi zespołu, 
 gromadzenie dokumentacji o uczniu uzdolnionym (wspólnie z nim), 
 realizowanie przyjętych przez Radę Pedagogiczną innowacji, 
 promowanie ucznia w szkole i poza nią, 
 udział w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia. 

Zadania dla specjalistów, psychologa, pedagoga 
 wybór i udostępnianie narzędzi do identyfikacji uzdolnieo, 
 diagnozowanie dzieci uzdolnionych, 
 prowadzenie dokumentacji dot. uczniów uzdolnionych w szkole, 

 prowadzenie zajęd psychologicznych z asertywności, motywacji, kształtowania umiejętności 

prospołecznych, radzenia sobie ze stresem, 

 kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji, 

 objęcie indywidualną opieką, udzielanie porad i psychicznego wsparcia uczniom uzdolnio-

nym, 
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 gromadzenie i udzielanie rodzicom informacji na temat stypendiów, fundacji, stowarzyszeo 
zajmujących się dziedmi uzdolnionymi, 

 zorganizowanie doradztwa dla rodziców w zakresie wychowywania i pracy z dzieckiem uzdol-
nionym, 

 współpraca z PPP – korzystanie z pomocy, oferty specjalistycznej, stały kontakt z liderem psy-
chologiem ds. uczniów uzdolnionych, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci uzdolnione, 
 stały kontakt, wymiana informacji, współpraca ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnio-

nych. 
Zadania dla nauczycieli bibliotekarzy: 

 gromadzenie księgozbioru dla nauczyciela, dla ucznia o określonych uzdolnieniach, 
 stworzenie stanowiska do samodzielnej pracy ucznia, 
 przygotowanie uczniów do umiejętnego i krytycznego korzystania z różnych źródeł informa-

cji, 
 organizowanie uroczystości bibliotecznych, wystaw, spotkao, konkursów, 
 współpraca ze szkolnym zespołem ds. ucznia zdolnego. 

Zadania dla wychowawców świetlicy: 
 zaplanowanie i realizacja tematycznych zajęd świetlicowych, 
 wykorzystanie do zajęd gier i materiałów rozwijających logiczne myślenie, koncentrację uwa-

gi, wyobraźnię, pamięd,  inspirujących do poszukiwania rozwiązao, pogłębiających uzdolnie-
nia uczniów, rozwijających zainteresowania, 

 stosowanie dwiczeo wspomagających rozwój dzieci uzdolnionych (relaksujących, integrują-
cych), 

 organizowanie konkursów szkolnych, uczestnictwo  w pozaszkolnych, 
 motywowanie uczniów do pracy i przezwyciężania trudności. 

Zadania dla rodziców: 
 współpraca z zespołem, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i sponsorów, 
 uczestnictwo w realizacji niektórych zadao, 
 określenie potrzeb dotyczących pedagogizacji rodziców w zakresie pracy z dzieckiem uzdol-

nionym, 
 wspieranie dziecka uzdolnionego, troska o jego wszechstronny rozwój. 

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 

(od września do sierpnia) 

Lp. Rodzaj aktywności na rzecz uzdolnionych Termin wykonania Odpowiedzialni 

1. Powołanie zespołu ds. ucznia zdolnego, wyłonienie 
lidera. 

sierpieo/wrzesieo 
2020/2021 

Dyrektor Szkoły 

2. Opracowanie Szkolnego programu wspierania 
uzdolnionych, zaopiniowanie go przez Radę Pedago-
giczną. 

wrzesieo 
2020/2021  

Koordynator, 
szkolny zespół 
ds. ucznia zdol-

nego 

3. Przedstawienie rodzicom podczas zebrao założeo 
programu oraz zapoznanie ich z ofertą zajęd poza-
lekcyjnych realizowanych w szkole. 

wrzesieo/ 
październik 

cały rok szkolny  

 
Wychowawcy 

klas 

4. Realizacja zaplanowanych zadao w ramach progra-
mu:  identyfikacja i diagnozowanie uczniów uzdol-
nionych, organizacja i uczestniczenie w formach 

 
 

cały rok szkolny  

zespół ds. ucznia 
zdolnego, nau-

czyciele, wycho-
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wspierania uzdolnieo, monitorowanie działao 
w zakresie wspierania uzdolnieo, gromadzenie do-
kumentacji. 

 wawcy, pedagog, 
psycholog, ucz-

niowie 

5. 
Szkolenia Rady Pedagogicznej 

cały rok szkolny 
Dyrektor Szkoły 

6. Indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wykorzystywane w pracy z uczniem zdolnym. 

cały rok szkolny Dyrektor Szkoły, 
nauczyciele 

7. 
Prowadzenie zajęd pozalekcyjnych (również zdalnie). 

cały rok szkolny  nauczyciel - 
opiekun 

8. 
Opieka nad uczniami w ramach programów stypen-
dialnych. 

cały rok szkolny 
nauczyciel - 

opiekun 

9. Przedstawienie uczniom oferty zajęd miejskich cały rok szkolny nauczyciel - 
opiekun 

10. Obserwacje zajęd pozalekcyjnych, lekcji, przegląd 
dokumentacji szkolnej. 

cały rok szkolny  zespół kierowni-
czy szkoły 

11. Spotkania z rodzicami oraz społecznością lokalną, 
organizacja uroczystości szkolnych podczas któ-

rych uczniowie prezentują swoje osiągnięcia, umie-
jętności, zainteresowania i talenty. 

 
cały rok szkolny  

 

Wychowawcy, 
nauczyciele ko-

ordynatorzy  

12. Cykl spotkao organizowany na zajęciach z wycho-
wawcą  dla klas IV – VIII. 

II półrocze 
2020/2021  

pedagog, psy-
cholog szkolny 

13. Spotkania indywidulane lub w małych grupkach 
uczniów uzdolnionych z psychologiem, pedagogiem 
szkolnym lub psychologiem z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie.  

 
II półrocze 
2020/2021 

Pedagog, psy-
cholog szkolny 

we współpracy z 
PPP 

14. Konsultacje/warsztaty dla rodziców i uczniów uzdol-
nionych. 

cały rok szkolny Nauczyciele, 
wychowawcy, 

psycholog szkol-
ny 

15. Realizacja przez uczniów klasy I – VIII akcji i  projek-
tów szkolnych oraz pozaszkolnych. 

cały rok szkolny  nauczyciele ko-
ordynatorzy 

16. Spotkania w bibliotece szkolnej – cykl zajęd dla 
uczniów uzdolnionych. 

listopad/marzec 
2020/2021 

nauczyciele bi-
blioteki 

17. Spotkania z teatrem i ze sztuką. cały rok szkolny wychowawcy 
klas I – VIII, ze-

spół ds. edukacji 
kulturalnej 

18. 
Realizacja innowacji przyjętych w r. szk. 2020/2021 

 

cały rok szkolny  nauczyciele au-
torzy innowacji  

19. Zajęcia w XVII Czytelni Biblioteki Publicznej dz. Be-
mowo 

cały rok szkolny  
 

nauczyciel biblio-
teki 

20. Zajęcia taneczne „Metrum” i „Małego Metrum”  z 
udziałem choreografa zespołu tanecznego Flash 
Dance, współpraca ze szkołą muzyczną. 

 
cały rok szkolny  

nauczyciel - 
opiekun 

21. Udział w konkursach ogłoszonych przez Biuro Edu-
kacji m. st. Warszawy oraz innych wynikających z 
kalendarza szkolnego.  

 
cały rok szkolny  

nauczyciele - 
opiekunowie, 
zespoły przed-
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miotowe 

22. Promocja uczniów uzdolnionych - umieszczanie na-
zwisk zwycięzców konkursów, dyplomów, podzię-
kowao na tablicach szkolnych, stronie internetowej 
szkoły oraz gazetce elektronicznej. 

 
cały rok szkolny  

 
zespół ds. pro-

mocji szkoły 

23. 
Podsumowanie realizacji programu 

czerwiec 2020/2021 Szkolny zespół 
ds. ucznia zdol-
nego 

 
SPODZIEWANE EFEKTY 

Po realizacji programu uczniowie -  
 

1. Odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach na szczeblu dzielnico-
wym, miejskim, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,  

2. Wykazują postawy twórcze i większą samodzielnośd w rozwijaniu swoich zainteresowao oraz 
uzdolnieo, 

3. Współuczestniczą w wyznaczaniu kierunków i celów, które chcą osiągnąd, 
4. Aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, 
5. Otrzymują pomoc w rozwoju uzdolnieo, wzrosło zaangażowanie nauczycieli w pracy 

z uczniem zdolnym, 
6. Rozwiązują problemy – kreatywnie, nieszablonowo, 
7. Prezentują swoją wiedzę i osiągnięcia. 

Po realizacji programu nauczyciele: 
1. Znają aktualne potrzeby uczniów uzdolnionych, 
2. Angażują się w pracę z uczniem zdolnym,  
3. Dostosowują materiał programowy do zindywidualizowanego nauczania,  
4. Motywują uczniów do twórczego myślenia, pobudzają ich do aktywności, 
5. Ukierunkowują pracę ucznia tak, aby osiągnąd postęp w jego rozwoju, 
6. Doskonalą swój warsztat pracy. 

 
EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH 

 
Ewaluacja Szkolnego programu wspierania uzdolnionych opiera się na: 
- opracowywaniu i analizie ankiet dotyczących pracy z uczniem zdolnym,  
- obserwacji pracy uczniów,  
- udziale w projektach, akcjach, uroczystościach organizowanych w szkole,  
- sukcesach odnoszonych przez uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
 

     Program opracował zespół ds. ucznia zdolnego 

      pod kierunkiem zastępcy dyrektora szkoły 

    Pani Iwony Malarowskiej 

 

 

 


