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„Nawet najlepszy sokół nic nie złowi, 

JeŜeli mu nie pozwolisz wzlecieć” 

przysłowie japońskie 

 

WSTĘP 

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju i talentów dzieci to 
chyba jedno z najwaŜniejszych zadań współczesnej edukacji. Podejmowanie 
przedsięwzięć sprzyjających ujawnianiu i właściwemu reagowaniu na 
potrzeby dzieci zdolnych jest w pierwszym rzędzie zadaniem nauczycieli i 
rodziców. 

Uczniowie, ich moŜliwości i potrzeby powinni stanowić punkt wyjścia w 
pracy kaŜdej placówki oświatowej. W takich placówkach znajdą miejsce dla 
siebie równieŜ dzieci i młodzieŜ wybitnie uzdolniona. Dotychczasowe badania 
pedagogów i psychologów wykazują, Ŝe w szkołach polskich uczniowie zdolni 
stanowią znaczny odsetek, ale ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany 
w procesie nauki szkolnej. Widząc potrzebę pracy z uczniem uzdolnionym 
nasza szkoła postanowiła przystąpić do programu „Wars i Sawa”.  

Program ten ma na celu stworzenie szkoły, która będzie przyjazną, 
twórczą, tolerancyjną, otwartą na nowe działania.  
Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy „WARS I SAWA” pomaga 
usystematyzować i zaplanować działania zmierzające do efektywniejszej 
pracy z uczniem uzdolnionym. Chcielibyśmy, aby nasze działania wspierały 
naszych uczniów w samorozwoju i twórczej aktywności. 
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
1. Art. I pkt. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 

poz. 425  z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. 
w sprawie działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego 
( Dz.U. Nr 126, poz. 1078). 
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 
r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, 
turniejów 
i olimpiad ( Dz. U. Nr 13, poz. 125) 
 
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 29.01. 2003). 
 



5. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za 
osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe. 
 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 
poz. 17) 
 
7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) 
 
8. Rozporządzenie MENiS 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. Nr 3 z 2002 r., poz. 28). 

9. Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie przyznania Certyfikatu 

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „WARS i SAWA” 

9. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4-2009/2010 
 
10. Statut Szkoły 
 
DEFINICJA UCZNIA UZDOLNIONEGO 
 
Szkoła przyjęła podczas Rady Pedagogicznej  w dniu 20 stycznia 2010 roku 
następującą definicję ucznia uzdolnionego, jako obowiązującą w naszej 
szkole: 
 
"Uczeń uzdolniony przejawia, wysokie zdolności do określonej działalności, 
tzn. szybkiego uczenia się pod kierunkiem nauczyciela, skutecznego uczenia 
się samodzielnego, rozległego i swobodnego przenoszenia wyników nauki na 
dziedziny i sytuacje pokrewne, osiągania w wyniku nauki więcej niŜ 
przeciętnej sprawności działania". Z. Pietrasiński 
 
 
CEL GŁÓWNY 

Wczesne rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień, umiejętności i 
zainteresowań uczniów. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

- przygotowanie i dobór narzędzi diagnostycznych, 
- zidentyfikowanie i zdiagnozowanie uzdolnień uczniów, 
- zaproponowanie ofert zajęć dla dzieci uzdolnionych, 



- rozwijanie zainteresowań uczniów, 
- motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień,  
- nagradzanie uczniów za ich osiągnięcia odpowiednio wyŜszą  oceną z 
zachowania, 
- budowanie klimatu bezpieczeństwa i Ŝyczliwości,  
- kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych,  
- kształtowanie ucznia twórczego, 
- motywowanie uczniów do wykorzystywania swoich uzdolnień w dalszej                         
pracy,  
- nawiązanie współpracy z rodzicami, 
- przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i samorozwoju, 
- systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień, tworzenie portfolio 
ucznia uzdolnionego,   
- rozwijanie kompetencji nauczycieli,  
- promowanie uczniowskich osiągnięć, sukcesów. 
 
 
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

-przygotowanie i dobór narzędzi diagnostycznych, 
-rozpoznawanie uzdolnień, wspieranie nauczycieli w rozwijaniu uzdolnień,  
-organizowanie konkursów, występów publicznych na forum,  
-organizowanie kół zainteresowań, wycieczek tematycznych, konkursów,     
-indywidualizacja wymagań,  
-pedagogizacja rodziców, wsparcie, współuczestnictwo w działaniach,  
-organizowanie warsztatów, szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  
-promowanie osiągnięć poprzez wystawy, artykuły w gazetce szkolnej i na   
stronie internetowej.  
 
 
Program realizowany będzie poprzez  stymulowanie właściwego rozwoju 
zdolności i zainteresowań w obszarach: 
 
1) przedmiotowym (wszystkie przedmioty nauczane) 
2) artystycznym(teatralnym, plastycznym, muzycznym) 
3) krajoznawczo- turystycznym, 
4) sportowym, 
5) społecznym. 
 
Poszczególne zespoły nauczycieli w szkole opracowały szczegółowy 
program pracy z uczniem uzdolnionym, według którego będą podejmowane 
działania. Plany są dostępne. 
 
Za realizację programu odpowiedzialni są: 

• Dyrektor szkoły, 
• Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień - „Wars i Sawa”, 
• Lider, 



• Przewodniczący zespołów przedmiotowych, 
• Zespół ds. ewaluacji dokumentów szkolnych 
• Wychowawcy klas, 
• Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 
• Nauczyciele specjaliści, 
• Samorząd uczniowski, 
• Rodzice. 

 
 
 
Zadania dyrektora: 

• stwarzanie w szkole moŜliwości pogłębiania wiedzy w zakresie pracy 
z uczniem uzdolnionym, 

• wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych, 
• zapewnienie warunków do realizacji programu, 
• zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniami zdolnymi, 

organizowanie warunków do udziału w konkursach, zawodach, itp. 
• przyznawanie i organizowanie indywidualnego toku lub programu 

nauczania zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN. 
 
 
 
Zadania Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych: 
 

• współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach 
skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań, 

• opracowanie narzędzi do rozpoznawania uzdolnień, 
• aktywne uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu Wspierania 

Uzdolnionych,  
• opracowanie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, 
• przeprowadzenie lub zorganizowanie warsztatów dla Rady 

Pedagogicznej na temat rozpoznawania i rozwijania uzdolnień 
uczniów, 

• propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania 
uzdolnień uczniów, 

• tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień, 
• tworzenie bazy uczniów uzdolnionych oraz zamieszczanie ich osiągnięć 

na  szkolnej stronie internetowej, 
• promocja uczniów zdolnych, 
• przeprowadzenie ewaluacji programu. 

 
Zadania lidera: 

• współpraca z dyrektorem oraz Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, 

• aktywne uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu Wspierania 
Uzdolnionych, 



• doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Pedagogiczną programu do 
realizacji, 

• bieŜące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach 
szkoły  i środowiska w zakresie rozwijania uzdolnień,  

• gromadzenie informacji o uczniach wykazujących uzdolnienia. 
 
Zadania przewodniczących zespołów przedmiotowych: 

• informowanie o konkursach róŜnego szczebla organizowanych przez 
inne 
placówki – ogłoszenia, reklama, pomoc w przygotowaniu, 

• gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych 
uczniów z danej grupy przedmiotów. 
 

Zadania zespołu do spraw ewaluacji dokumentów: 
• wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych umoŜliwiających 

prawidłową realizację  Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień  
„Wars i Sawa”, 

• bieŜące uzupełnianie dokumentów. 
 

Zadania wychowawcy: 
• zebranie informacji (wywiad, ankieta) na temat zainteresowań i 

osiągnięć 
uczniów rozpoczynających naukę w szkole, 

• uwzględnienie w ocenianiu ucznia jego róŜnorakich osiągnięć i 
sukcesów, 

• zgłoszenie do dyrektora szkoły potrzeby przyznania indywidualnego 
toku lub programu nauczania,  

• ukierunkowanie ucznia w taki sposób, aby osiągnąć postęp w jego 
rozwoju, 

• wspieranie ucznia w jego działaniach zmierzających do samorozwoju, 
wychowawca jest dla niego opiekunem, 

• gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych 
ucznia 
w trakcie nauki w szkole (portfolio), 

• przekazywanie zgromadzonych i przeanalizowanych kart 
zainteresowań i osiągnięć  uczniów, 

• stały kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja 
ucznia, 

• konsultacje z pedagogiem w sprawie moŜliwości uzyskania stypendiów 
przez uczniów uzdolnionych,  

• informowanie rodziców o moŜliwości uzyskania róŜnorodnych 
stypendiów (www.mojestypendium.pl),  

• informowanie uczniów i rodziców o ofercie zajęć pozalekcyjnych i 
miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań na terenie szkoły, 

•  współpraca z rodzicami uczniów objętych programem 
• promowanie sukcesów uczniów. 
 



 
Zadania nauczycieli: 

• realizacja na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych form pracy ujętych 
w 
programie, 

• uwzględnienie w ocenianiu ucznia jego róŜnorakich osiągnięć i 
sukcesów, 

• zgłoszenie do dyrektora szkoły i wychowawcy  potrzeby przyznania 
indywidualnego toku lub programu nauczania,  

• realizacja zgodnie z rozporządzeniem indywidualnego toku lub 
programu nauczania,  

• aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z 
uczniem 
zdolnym i stosowanie tych metod, 

• rozszerza horyzonty myślowe ucznia uzdolnionego,  
• umoŜliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn 

niezaleŜnych od ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach, itp. 
• przekazywanie na bieŜąco informacji o sukcesach uczniów w jego 

przedmiocie wychowawcy klasy i liderowi Szkolnego Zespołu 
Wspierania Uzdolnionych, 

• diagnozowanie zespołów klasowych dokonywane pod kątem 
uzdolnień uczniów i przekazywanie ich wyników wychowawcy klasy i 
liderowi , 

•  wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy; 
• zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp., 
•  wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju. 

 
Zadania pedagoga szkolnego 

• współpracuje z poradniami w zakresie wspierania i rozpoznawania 
uzdolnień, dysfunkcji występujących u uczniów o specyficznych 
uzdolnieniach 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, określenie form i 
sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, 

• informowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o ofertach 
stypendialnych róŜnego rodzaju (naukowych, sportowych, 
artystycznych itp.)  

• aktywnie współuczestniczy w diagnozowaniu uzdolnień, 
• bierze udział w szkoleniach związanych  z problematyką uzdolnień 
• organizuje spotkania dla rodziców 

 
Rola i zadania bibliotekarki 

• gromadzi i eksponuje księgozbiór dotyczący pracy z uczniem zdolnym, 
• wzbogaca księgozbiór biblioteki o publikacje będące w kręgu 

zainteresowań uczniów zdolnych, 
• wspiera ucznia w jego działaniach zmierzających do samorozwoju. 

 



Zadania SU 
• promocja uczniów zdolnych w środowisku uczniowskim, 
• organizowanie imprez wspierających i promujących uczniów zdolnych 

(np. festiwal lub galeria talentów). 
 
Zadania rodziców: 

• wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień, 
• utrzymywanie współpracy z wychowawcą i nauczycielem opiekunem, 
• zgłoszenie do dyrektora szkoły wniosku o przyznanie indywidualnego 

toku lub programu nauczania,  
• pomoc w organizacji wyjść i wyjazdów, 
• udział w promocji uczniów, 
• współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy na nagrody i 

promowanie osiągnięć  uczniów. 
 
EWALUACJA PROGRAMU 
 
Kryteria ewaluacji: 

• skuteczność zaplanowanych sposobów rozpoznawania u uczniów 
uzdolnień i zainteresowań, 

• efektywność zastosowanych w programie form pracy z uczniem 
uzdolnionym, 

• wpływ promocji osiągnięć na motywację uczniów, 
• wzrost współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi. 

 
Metody ewaluacji: 

• obserwacja, 
• rozmowy, 
• ankieta, 
• analiza dokumentów. 

 
Wyniki ewaluacji będą wnikliwie analizowane, co pozwoli na wyciągnięcie 
wniosków do dalszej pracy w ramach programu „Warszawskiego systemu 
wspierania uzdolnionych „Wars i Sawa””.  
 
SPODZIEWANE EFEKTY: 
 
Uczeń uzdolniony: 

• zna swoje predyspozycje, styl uczenia się, typ inteligencji i wykorzystuje 
tę wiedzę w procesie uczenia się oraz rozwijania uzdolnień i 
zainteresowań, 

• kreatywnie rozwiązuje problemy, jest chętny do podejmowania działań 
zmierzających do jego samorozwoju,  

• otrzymuje wsparcie w zakresie rozwijania swoich zainteresowań oraz 
pomoc w uzyskaniu stypendium (jeśli jest to moŜliwe),  

• osiągnięcia ucznia są nagradzane takŜe wysoką oceną zachowania 



• osoby uzdolnione w podejmowaniu działań na rzecz społeczeństwa 
chętnie  podejmują działania na rzecz szkoły. 

 
ZAKOŃCZENIE 
 

Obowiązujący system edukacji pozwala na coraz efektywniejszą pracę 
z uczniem uzdolnionym.  Dopuszczono większą swobodę w doborze treści 
nauczania i organizowaniu procesu kształcenia. Takie załoŜenia otwierają 
przed polską szkołą nowe moŜliwości. 

Zamierzamy ściśle współpracować z rodzicami uczniów uzdolnionych i 
poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu wspomagania rozwoju 
dziecka. Kadra pedagogiczna będzie miała na celu stworzenie takich 
warunków w szkole, aby dzieci czuły się bardzo dobrze, miały oparcie wśród 
nauczycieli.  

Program „Wars i Sawa”, do którego chcemy przystąpić daje nam 
moŜliwości realizacji celu, jakim jest promowanie sukcesów róŜnorakiego 
charakteru naszych uczniów.  

 
 
 
Plan Został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4-2009/2010 z 

dnia 28 stycznia 2010 roku. 
 
 
Plan podpisany: 
 
 
 
 
Lider Szkolnego Zespołu 
 Wspierania Uzdolnień                             Dyrektor 
„Wars i Sawa” 
 
 
 


