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Opracowanie: 
 

Szkolny Zespół ds. Wspierania Uzdolnionych 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 



  Zgodnie z harmonogramem działań zaplanowanych na rok 2018/2019 i 

zaakceptowanych w sierpniu 2018 roku przez Radę Pedagogiczną, Szkolny zespół ds. 

wspierania uczniów zdolnych i uzdolnionych  zrealizował następujące aktywności:  

 

1. Ustalenie harmonogramu działań na rok szkolny 2018/2019 

 

2. Opracowanie planu ewaluacyjnego dla obszaru badawczego:  

Nauczycielskie sposoby i narzędzia identyfikacji  uczniów zdolnych i uzdolnionych 

 

3. Wybór i realizacja metod badawczych: 

a/ Ankieta wśród rodziców badająca zainteresowania i predyspozycje uczniów 

b/ Ankieta wśród nauczycieli badająca użycie nauczycielskich sposobów i narzędzi 

identyfikacji i diagnozy uczniów zdolnych i uzdolnionych 

c/ Analiza list wyłonionych uczniów zdolnych i uzdolnionych w ostatnich dwóch latach  

w klasach 1-8 

d/ Analiza grupy uczniów zdolnych i uzdolnionych, wskazanych przez nauczycieli w roku 

szkolnym 2018/2019 pod kątem ich inteligencji wielorakich 

e/ Analiza dotychczasowych sposobów dokumentacji  uczniów zdolnych i uzdolnionych 

f/ Analiza dokumentacji działań wspierających: koła, konsultacje, przygotowanie do 

konkursów, ITN i IPN, tutoring 

g/ Analiza dokumentacji działań w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

 

4. Przygotowanie rocznego raportu z obszaru ewaluacji:  Nauczycielskie sposoby i narzędzia 

identyfikacji uczniów zdolnych i uzdolnionych 

 

5. Przygotowanie harmonogramu działań na rok 2019/2020 

 

  Jednocześnie, w ramach rocznego harmonogramu funkcjonowania szkoły i realizacji 

programu „Wars i Sawa” podjęto działania: 

 

1. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych, informacji o 

konkursach, zawodach, olimpiadach i egzaminach, w których szkoła planuje brać udział, 

informacji o projektach, które będą realizowane w danym roku szkolnym. 

 

2. Przekazanie rodzicom pełnej informacji (tablica ogłoszeń, strona internetowa, zebrania, dni 

otwarte): o podstawowej ofercie edukacyjnej, o ofercie zajęć szkolnych pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych, konsultacjach, projektach, konkursach, olimpiadach, zawodach, egzaminach 

 

3. Wymiana doświadczeń w ramach zespołów przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych 

 

4. Promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią. Prezentacja wybranych 

osiągnięć połączona z wręczaniem nagród, udzielaniem pochwał, wytypowaniem do nagrody 

Burmistrza Dzielnicy. Eksponowanie osiągnięć i sukcesów na Facebooku szkoły, na festiwalu 

„Show talent”, na wewnętrznych wystawach. 

 

5. Informowanie o postępach i osiągnięciach ucznia (zebrania, dni otwarte, konsultacje 

indywidualne dla rodziców) 

 

6. Umożliwienie uczniom czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia szkoły np. 

Europejski Dzień Języków, festiwal: „Show talent”, wystawy, akcje charytatywne 



 

7. Wspieranie uczniów słabszych przez uczniów uzdolnionych 

 

Zadania do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym: 

 

1. Wprowadzenie zmian w wewnątrzszkolnych dokumentach 

 

2. Wewnętrzne szkolenia nauczycieli w zakresie ucznia uzdolnionego 

 

3. Informowanie i oddelegowywanie nauczycieli na szkolenia organizowane przez Biuro 

Edukacji, WCIES i inne instytucje w ramach programu pracy z uczniem uzdolnionym 

 

4. Udział nauczycieli w indywidualnych formach szkoleniowych (oferta WCIES, Biura 

Edukacji i innych instytucji, e-learning) w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym 

 

5. Nawiązanie i współpraca  z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi ucznia uzdolnionego 

 

6. Promowanie talentów, osiągnięć uczniów na szkolnej tablicy informacyjnej i na stronie 

szkoły 


