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Cele podejmowanych
działań

Wszechstronny rozwój uczniów poprzez diagnozowanie ich uzdolnień i zainteresowań
oraz wspomaganie i ukierunkowywanie ich rozwoju: stwarzanie okazji do aktywności i
twórczego myślenia i działania, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową, inspirowanie do samorealizacji i podejmowania
inicjatywy, prowadzenie pozaszkolnych form zdobywania wiedzy, promocję i nagradzanie
osiągnięć uczniów zdolnych oraz integrację ze środowiskiem lokalnym.

Przykłady systemowych
działań na rzecz uczniów
zdolnych

Diagnozowanie i aktualizacja bazy uczniów zdolnych. Organizowanie m.in.: Dnia Promocji
Talentów – Szkolnego Przeglądu Talentów, Przeglądu Twórczości PWpSz Sztuka nas łączy,
całorocznej akcji Atrakcyjna przerwa, konkursów na różnych szczeblach, zajęć rozwijających zainteresowania i promujących talenty uczniów w środowisku lokalnym, licznych
akcji charytatywnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wystaw, uroczystości, tematycznych
wycieczek dydaktycznych. Prowadzenie: dodatkowych zajęć sekcji dla uczniów zdolnych i
kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania. Tworzenie i realizacja programów
własnych i projektów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Nawiązywanie kontaktów i
współpraca z SOT, MOT, różnymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu
terytorialnego, i innymi wspierającymi uzdolnienia uczniów. Udział w ogólnopolskich i
lokalnych projektach, akcjach, programach i kampaniach. Analiza i promocja osiągnięć
uczniów. Nagradzanie zdolnych uczniów: nominowanie do stypendiów zewnętrznych,
przyznawanie półrocznych i rocznych stypendiów: Nagrody Specjalnej Dyrektora Szkoły,
Nagrody Specjalnej Rady Pedagogicznej, wyróżnienia Wzorowy Świetliczak; tytułów: Najlepszy absolwent sp, gimnazjum.

Sposoby pracy, ciekawe
metody i formy pracy

Wiodące metody i formy pracy - różnorodne, aktywizujące mieszane, z wykorzystaniem TI
oraz nauczanie wielopoziomowe (stopniowanie i dostosowywane poziomu trudności).

Przykłady indywidualizacji
i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem
zdolnym

Uczniowie zdolni rozwiązują trudniejsze, dodatkowe zadania, opracowują i prezentują
referaty, eksperymenty, scenariusze, prezentacje multimedialne, filmy, itd. jako elementy
części lub całość lekcji i różnych uroczystości szkolnych. Organizują pokazy, przedstawienia, wystawy i warsztaty dla młodszych uczniów. Pełnią różne role, np.: asystenta nauczyciela, lidera projektu, grupy, kapitana drużyny. Publikują swoje prace na szkolnej stronie
internetowej, holu i korytarzach szkoły. Biorą udział w konkursach. Decydują o ofercie kół
zainteresowań.
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Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

Stypendia, osiągnięcia w konkursach:
międzynarodowych: I m-ce (kata dz.) – III Turniej Dzieci i Młodzieży O Puchar Wójta Gminy Rudna , II m-ce (kata dz.) – Turniej Karate Wrocław Open
ogólnopolskich: IV, VI, VI m-ce – OK matematyczny „Leon”, nagroda – II OK Plastyczny
„Kwiat dziełem doskonałym”, wyróżnienie – OK Plastyczny dla kl. 4-6 „Spójrz okiem artysty”, wyróżnienie – X OK Plastyczny „ Z Pędzlem przez Świat” , II m-ce – VI OK Plastyczny
dla kl. 4-6 „Piękno drzemiące w wulkanach”, wyróżnienie – OK Plastyczny – „Emocje”,
kat. malarstwo, I m-ce – Mistrzostwa Polski FTS w tańcach standardowych (kat. juniorzy) ,
I , II m-ce – Finał GPP Ekstraklasy FTS (kat. juniorzy starsi LA i ST), II m-ce – Ogólnopolskie
zawody pływackie o Puchar Wójta Gminy Rudna, 50m, tytuł najlepszy zawodnik - mistrz
żonglerek – III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej „BEŁCHATÓW CUP 2016”
wojewódzkich: tytuł laureata (poezja śpiewana), tytuł finalisty (recytacja) – 62 Dolnośląski
Konkurs Recytatorski , tytuł laureata i finalisty – OK Historyczny "Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego …”, 3 tytuły finalisty – WK Zdolny Ślązak Gimnazjalista – j. polski, historia,
biologia, tytuł laureata – III Wojew. Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośl. gimnazjów, nagroda i 2 wyróżnienia – Konkurs plastyczny „Pies i kot”, wyróżnienie – XIX Dolnośląski Konkurs Plastyczny „ Tradycją dyktowany”, II m-ce – V Turniej Szachowy o Puchar
DZSz, III m-ce – Jesienny turniej szachowy z cyklu „4 pory roku”, III m-ce (25 m styl motylkowy), IV m-ce (50m styl dowolny), IV m-ce (50m styl klasyczny) – Karkonoski Puchar
Sprintu, I miejsce – Dolnośląskie Igrzyska LZS – Strefowe Zawody Lekkoatletyczne w biegu
na 1500 m, II m-ce (fantom dz.), III m-ce (kihon dz.) – VII Otwarty Turniej Karate Goju Ryu
– Ścinawa Odra Cup 2016, I m-ce (fantom dz.) – XXV Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate WKF, I m-ce (kata dz.), II m-ce (kat. fantom dz.) – VI Otwarty Mikołajkowy Turniej Karate Goju Ryu – Chobienia 2016, I m-ce (kumie), I, I m-ce (kata) – XI Otwarty Puchar Goju
Ryu – WKF „Wołów Cup’ 2017”
Liczne osiągnięcia w konkursach powiatowych, międzyszkolnych i miedzyświetlicowych.

Czy szkoła posiada Szkolny
System Wspierania Zdolności
i Talentów? (jeśli tak, proszę w
kilku zdaniach przedstawić jego
zalety)

Tak. Szkoła posiada Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań
uczniów. Ułatwia on nauczycielom rozpoznawanie uczniów uzdolnionych, określa procedury „postępowania” z uczniem zdolnym. Jest pomocny również w doborze odpowiednich
metod i form pracy.

Współpraca z innymi osobami/instytucjami działającymi na rzecz ucznia
zdolnego

SOT – Zespół Szkół Społecznych i II LO w Lubinie, Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
MOT – MDK Lubin, MDK Wrocław-Śródmieście, MDK Wrocław-Krzyki, MDK „Kopernik”Wrocław, MDK Jelenia Góra, MDK Kraków, Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach
Org. pozarządowe – Caritas Polska, AIESEC; stowarzyszenia: Dominik, InSEA, Lubin 2006,
PCK, Wędrowiec, Wiosna; fundacje: ABCXXI, Mam serce, Dzieci Afryki, Pomóż i Ty, Euro
Week, WWR Ocelot; towarzystwa: Lubińskie Limesowe Matematyczne, Opieki nad Zwierzętami w Lubinie, TPD, PTTK; inne: PZPN, DZSz, Karate Goju Ryu Shuseikan Poland, Federacja Tańca Sportowego
Samorząd terytorialny – Urząd Miasta Lubin, Starostwo Powiatowe w Lubinie.
Inne – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, JuraPark w Krasiejowie, Leon – Słubice, GKS Bełchatów; wrocławskie: DODN, DKO, Teatr Polski, Opera, Humanitarium, Hydropolis, Muzeum Przyrodnicze, ZOO i Afrykanarium, Gimnazjum nr 34,
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS; inne wojewódzkie: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, ZSI Legnica, Muzeum złota, Złotoryja,
Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra; liczne instytucje powiatowe i lokalne.

Oświadczam, że formularz nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zawartych w nim treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w formie, która umożliwi ich
pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w atr. 27 i 28 tej ustawy.
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