
Plan działań na rok szkolny 2015/2016 w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych 

 

Podczas całego roku szkolnego nauczyciele: 

� Pracują zgodnie z opracowanymi programami na różnorodnych kołach zainteresowań. 

� Przygotowują szkolne etapy konkursów zewnętrznych oraz wewnętrzne wynikające z kalendarza 

szkoły i własnego bieżącego zapotrzebowania. 

� Pracują w obecnym roku szkolnym w oparciu o realizację projektów: 

1. Projekt w ramach e – Twinningu  „Know something about our school”- współpraca z  

europejskimi szkołami 

Koordynatorzy:  Anna Radziejewska, Iwona Łubowska 

 

2. Pierwszy semestr  “Jestem przyjacielem książki”  

Koordynatorzy:  Dorota Piwowarczyk – Koczyk, Dorota Stańczak 

 

3.  Drugi semestr „ Zdrowo i sportowo” 

Koordynatorzy:  Dorota Bień,  Anna Radziejewska  

 

� Każdy uczestniczy w szkoleniu w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. 

 

Lp. Rodzaj działania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1 Opracowanie planu działania na rok 

szkolny 2015/2016. 

 

wrzesień Zespół wspierania uzdolnionych 

 

2 Systematyczne spotkania wspierające 

działania zespół. 

 

cały rok Zespół wspierania uzdolnionych 

D. Bień 

 

3 Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

harmonogramem działań oraz 

przydzielenie zadań i obowiązków dla 

osób uczestniczących w programie. 

 

październik D. Bień 

Zespół wspierania uzdolnionych 

 

4 Zapoznanie rodziców z harmonogramem 

działań szkoły w zakresie pracy z uczniem 

uzdolnionym. 

 

październik Wychowawcy 

5 Przeprowadzenie ankiety dla rodziców 

klas I - „Predyspozycje wrodzone mojego 

dziecka” wśród rodziców. 

 

październik Wychowawcy 

Rodzice/ prawni opiekunowie 

6 Przeprowadzenie ankiety dla uczniów 

klas IV - „Moje zainteresowania”. 

 

październik Wychowawcy 

7 Diagnoza uzdolnień uczniów we 

współpracy z poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną, pedagogiem szkolnym i 

rodzicami. 

cały rok Wychowawcy 

Psycholog 

Pedagog  

Rodzice/ prawni opiekunowie 



8 Systematyczne udokumentowanie 

sukcesów swoich podopiecznych.  

 

cały rok Nauczyciele/ Wychowawcy 

9 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 

10 Systematyczne informowanie 

nauczycieli, uczniów i rodziców o 

aktualnych działaniach szkoły w zakresie 

wspierania uzdolnień.  

 

cały rok Dyrektor 

Zespół wspierania uzdolnionych 

 

11 Konsultacje uczniów z nauczycielami 

przedmiotów, wychowawcami, 

indywidualna praca z uczniami. 

 

cały rok Nauczyciele 

12 Umożliwienie uczniom czynnego 

uczestnictwa w organizowaniu życia 

szkoły. Prezentacja uzdolnień. 

 

cały rok Opiekun samorządu 

uczniowskiego  

Nauczyciele 

13 Udział w akcjach charytatywnych – 

wolontariat. 

 

cały rok Opiekun szkolnego wolontariatu 

Nauczyciele 

14 Udział w konkursach według 

przedstawionego harmonogramu przez 

nauczycieli. 

 

cały rok Nauczyciele 

15 Działania podejmowane przez nauczycieli 

zgodnie z własnym planem pracy 

przedstawionym zespołowi. 

 

cały rok Nauczyciele 

16 Wspieranie uczniów słabszych przez 

chętnych uczniów uzdolnionych. 

cały rok Samorząd Uczniowski  

Wolontariat szkolny 

Nauczyciele 

17 Opracowanie ewaluacji dla potrzeb 

szkoły i zaplanowanie dalszych działań w 

ramach pracy z uczniem uzdolnionym. 

czerwiec Dyrektor 

Zespół wspierania uzdolnionych 

Nauczyciele 

18 Przyznanie „ASA” w różnorodnych 

dziedzinach dla dzieci uzdolnionych. 

maj/ czerwiec Dyrektor 

Zespół wspierania uzdolnionych 

 

 


