
Plan działań na rok szkolny 2012/2013 w zakresie wspierania uczniów 

uzdolnionych 

 

Lp. Rodzaj działania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1 Zmiana składu zespołu. 
Opracowanie planu działania 
na rok szkolny 2012/2013. 
 

sierpień/wrzesień Zespół wspierania 
uzdolnionych 
 

2 Comiesięczne spotkania 
wspierające działania zespołu 
„Aby chciało się chcieć – 
wzajemne wspieranie się 
zespołu” 
 

cały rok Zespół wspierania 
uzdolnionych 
D. Bień 
 

3 Przygotowanie programów kół 
zainteresowań zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów. 
 

wrzesień Nauczyciele 

4 Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 
harmonogramem działań oraz 
przydzielenie zadań i 
obowiązków dla osób 
uczestniczących w programie. 
 

październik D. Bień 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 
 

5 Zapoznanie rodziców z 
harmonogramem działań 
Szkoły w programie „Wars i 
Sawa” w roku szkolnym 
2012/2013 
 

październik Wychowawcy 

6 Systematyczna praca z 
uczniami w ramach kół 
zainteresowań, konsultacji 
indywidualnej oraz pracy na 
lekcji. 
 

cały rok Nauczyciele 

7 Omówienie wyników ewaluacji i 
zaplanowanie działań w 
oparciu o wyciągnięte wnioski 
 

listopad A. Radziejewska 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 
 

8 Przeprowadzenie ankiety dla 
rodziców klas I - „Predyspozycje 
wrodzone mojego dziecka” 
wśród rodziców. 

Listopad Wychowawcy 
Rodzice/ prawni 
opiekunowie 



 

9 Przeprowadzenie ankiety dla 
uczniów klas IV - „Moje 
zainteresowania”. 
 

listopad Wychowawcy 

10 Diagnoza uzdolnień uczniów we 
współpracy z poradnią 
psychologiczno – 
pedagogiczną, pedagogiem 
szkolnym i rodzicami 

Cały rok Wychowawcy 
Psycholog 
Pedagog  
Rodzice/ prawni 
opiekunowie 

11 Ustalenie planu działań 
wspierających, konstruowanie 
indywidualnych programów 
nauczania i ich realizacja 

cały rok Dyrektor 
Wychowawcy 
Psycholog 
Pedagog  
Rodzice / prawni 
opiekunowie 

12  „Portfolia ucznia uzdolnionego” 
załoŜenie  

I półrocze Wychowawcy w 
porozumieniu z 
nauczycielami 

12 ZałoŜenie szkolnej bazy danych 
o uczniach uzdolnionych. 
Usprawnienie zbierania 
informacji o sukcesach dzieci. 

I półrocze Zespół wspierania 
uzdolnionych 
Zespół do spraw promocji 
szkoły. 
- A. Jarocka 
- G. Gaczkowska 

13 Udział w szkoleniach 
organizowanych przez Biuro 
Edukacji oraz WCIES w ramach 
programu pracy z uczniem 
uzdolnionym. 
 

cały rok Dyrektor 
Rada Pedagogiczna 
Zespoły przedmiotowe 

14 Udział nauczycieli w 
indywidualnych formach 
szkoleniowych w zakresie pracy 
z uczniem uzdolnionym. 
 

cały rok Nauczyciele 

15 Współpraca z innymi szkołami - 
wymiana doświadczeń z 
zakresu pracy z uczniem 
uzdolnionym. 
 

cały rok Zespół wspierania 
uzdolnionych 

A. Radziejewska,  
M. Kutyła,  
E. Dadas,  
A. Kantorczyk 

 Zapoznanie się i próba 
organizacji „Biesiady Warsa i 
Sawy” 

styczeń/ luty K. Bąk 
E. Dadas,  

      A. Kantorczyk 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 



16 Promowanie osiągnięć uczniów 
na terenie szkoły i poza nią. 
Prezentacja wybranych 
osiągnięć połączona z 
wręczaniem nagród.  
Eksponowanie sukcesów na 
tablicy „Nasze 
sukcesy”(wystawa na korytarzu 
szkolnym)  i na stronie 
internetowej szkoły).  
 

cały rok Zespół wspierania 
uzdolnionych 
Zespół do spraw promocji 
szkoły 

17 Spotkania informacyjne, 
konsultacje indywidualne  dla 
rodziców 

cały rok Wychowawcy 
Nauczyciele 
 

18 Systematyczne informowanie 
nauczycieli, uczniów i rodziców 
o aktualnych działaniach szkoły 
w zakresie wspierania uzdolnień.  
 

cały rok Dyrektor 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 
 

19 Konsultacje uczniów z 
nauczycielami przedmiotów, 
wychowawcami, indywidualna 
praca z uczniami. 
 

cały rok Nauczyciele 

20 UmoŜliwienie uczniom 
czynnego uczestnictwa w 
organizowaniu Ŝycia szkoły. 

cały rok Opiekun samorządu 
uczniowskiego  
Nauczyciele 

21 Udział w akcjach 
charytatywnych – wolontariat. 
 

cały rok Opiekun szkolnego 
wolontariatu 
Nauczyciele 

22 MoŜliwość zaprezentowania 
uzdolnień przez uczniów 
podczas zaplanowanych 
działań („Zdolni do dzielenia się 
wiedzą”) 
 

cały rok Wychowawcy 
Nauczyciele 

23 Wspieranie uczniów słabszych 
przez chętnych uczniów 
uzdolnionych. 

cały rok Samorząd Uczniowski  
Wolontariat szkolny 
Nauczyciele 

24 Ewaluacja programu maj Zespół ds. ewaluacji 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 

25 Przekazywanie informacji o 
sukcesach uczniów szkole w 
której uczeń (nasz absolwent) 
rozpoczyna następny etap 
kształcenia. 

czerwiec  Dyrektor 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 
Nauczyciele 



 

26 Opracowanie ewaluacji dla 
potrzeb szkoły i zaplanowanie 
dalszych działań w zaleŜności 
od decyzji organizatora 
odnośnie przedłuŜenia 
certyfikatu. 

czerwiec Dyrektor 
Zespół wspierania 
uzdolnionych 
Nauczyciele 

 


