
 

Gimnazjum nr 14 

im. Hugo Kołłątaja 

ul. Kołłątaja 1-6 

50-002 Wrocław 

 

Tel./Fax: 071/343-25-63 

E-mail:  gim14ci@poczta.fm 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny program rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień 

uczniów Gimnazjum nr 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wspólną sprawą dorosłych jest 

pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały 

się, kim mogą”. 

 

(J. Korczak) 

 

    
 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
2 

Szkolny program rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień 

uczniów Gimnazjum nr 14 

 

 
 

 

SPIS TREŚCI: 

 
 
 
 

 

I. Przyjęta definicja ucznia zdolnego …………………………………………… 4 

II. Regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów uzdolnionych … 4 

III. Zasoby i możliwości szkoły …………………………………………………….. 8 

IV. Cele Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień ………………………… 8   

V.  Procedury wyłaniania ucznia zdolnego (narzędzia badawcze): …… 9 

 

1. Ankiety rozpoznające uzdolnienia   

2. Wywiady z nauczycielami, uczniami,  rodzicami i tutorami   

3. Udział uczniów w konkursach i zawodach   

4. Monitorowanie i wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów naszej szkoły  

5. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIP)   

6. Monitorowanie osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach  

7. Diagnozy z poszczególnych bloków przedmiotowych   

8. Testy predyspozycji  językowych   

9. Analiza pracy wychowawczej i dydaktycznej podczas pracy Zespołu  

Nauczycieli Uczących Klasę (ZNUK)  
 

10. Narzędzia diagnostyczne stosowane na poszczególnych przedmiotach    

11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  
 

 
 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
3 

VI. Formy pracy z uczniem zdolnym w ramach SSWU ………………… 10 
   

 
 

A. Indywidualna …………………………………………………………… 10 
 

B. Grupowa systematyczna …………………………………………….. 10 
 

C. Grupowa sporadyczna ……………………………………………….. 10 

D. Tutoring …………………………………………………………………. 11 
 

 

VII. Formy wspierania i promowania ucznia zdolnego …………………… 12 

 

VIII. Dokumentowanie działań, osiągnięć i sukcesów w ramach 

wspierania  uzdolnień ……………………………………………..…………… 13 

 

IX. Skład Szkolnego Zespołu Systemu Wspierania Uzdolnień ……….. 14 

 

X. Zadania i obowiązki nauczycieli w Szkolnym Systemie Wspierania 

Uzdolnień …………………………………………………………………………… 14 

 
 

 

1. Zadania szkoły wspierającej uzdolnienia …………………………….. 14 

2. Zadania dyrektora szkoły ………………………………………………... 14 

3. Zadania lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień ………… 15 

4. Zadania Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień (SZWU) ……… 16 

5. Zadania wychowawcy ……………………………………………………. 16 

6. Zadania nauczyciela przedmiotu ………………………………………. 16 

7. Zadania psychologa i pedagoga szkolnego …………………………. 17 

8. Zadania tutora ……………………………………………………………... 17 

 
 

 

XI. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania zainteresowań 

  i uzdolnień ……………………………………………………………………………. 18 

 

XII. Ewaluacja działań w ramach SSWU ……………………………………….. 19 

 

XIII. Lista wybranych placówek działających na rzecz uczniów zdolnych 

……………………………………………………………………………………………. 19 

 

XIV. Wykaz załączników ………………………………………………………………. 20 

 

 

 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
4 

I. Przyjęta definicja ucznia zdolnego.        

  

Uczeń zdolny  to  KAŻDY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY.  

Wierzymy, że nasi uczniowie posiadają pewne predyspozycje humanistyczne, 

matematyczne, artystyczne, przyrodniczo-ekologiczne, organizacyjne lub sportowe, 

ciekawość poznawczą i motywację twórczą. Indywidualne zainteresowania i uzdolnienia 

systematycznie rozwijają i osiągają sukces na miarę swoich możliwości. 

 

 Uzdolnienie jest to specyficzna konfiguracja zdolności ogólnych i specjalnych, 

umożliwiająca bardzo dobre wykonanie określonej, ukierunkowanej treściowo działalności. 

Ludzie różnią się od siebie poziomem uzdolnień specjalnych i w konsekwencji osiągają 

niejednakowe efekty swojej pracy. Autentyczne uzdolnienia w wielu kierunkach zdarzają  

się bardzo rzadko. Najczęściej spotyka się człowieka posiadającego uzdolnienia w jakiejś 

jednej dziedzinie aktywności. W związku z powyższym uzdolnienia precyzujemy jako 

specjalne, np. uzdolnienia muzyczne, techniczne, aktorskie. Uczeń osiągający bardzo dobre 

oceny szkolne ze wszystkich przedmiotów jest więc uczniem zdolnym do uczenia się, a nie 

uzdolnionym. Uczeń, który posiada uzdolnienia np. matematyczne, zazwyczaj nie wykazuje 

innych uzdolnień, np. językowych czy plastycznych, co z reguły znajduje odzwierciedlenie  

w zróżnicowanych wynikach szkolnych. Uczeń uzdolniony osiąga bardzo dobre wyniki tylko 

w określonych przedmiotach, np. ścisłych i ma zazwyczaj "problemy" z przedmiotami 

humanistycznymi. 

 
[http://wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-2006/01.htm] 

 
 

 

 

 

II.  Regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów uzdolnionych, 

czyli uczeń zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego. 

 
 

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r.  art. 1 pkt 6 ustawy z 7 września 

1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r.); 
 

 

 

 

 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
5 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 199, poz. 2046) 

 

Konwencja o prawach dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 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. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r.  

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu i toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 381). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 14 czerwca 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 905)  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r.  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 13, poz. 125) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005 r.  w sprawie stypendiów Prezesa 

Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 lipca 2002 r.  

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078) 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 stycznia 2003 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.  

(Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)  

 

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 (Dz. U. Nr 245, poz. 2458). 

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. 

Nr 26, poz. 232) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 9 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego 

oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1066 

z późn. zm.) zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 

2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 

nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego (Dz. U. z 2001 r. Nr 131 poz. 1459)  
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Rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 

1093). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154); 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania 

regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny 

programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone 

dofinansowanie. (Dz.U. z 2006r. Nr 183, poz. 1356); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.  

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 199, poz. 2046) 

 
 

 

 
 

Prawo Szkolne 

 

1. Statut Gimnazjum Nr 14 im. Hugona Kołłątaja 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

3. Przedmiotowe Systemy Oceniania 

4. Szkolny Program Wychowawczy 

5. Plan nadzoru pedagogicznego 

6. Harmonogram uroczystości szkolnych 
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III. Zasoby i możliwości szkoły   

 

Zasoby materialne: 

Nasza szkoła wyposażona jest w: 

 19 gabinetów lekcyjnych wyposażonych w komputery, 

 21 projektorów, 

 przenośną tablicę interaktywną e-beam, 

 nowoczesną pracownię chemiczną i fizyczną, 

 laboratorium językowe, 

 bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz 10 stanowiskami komputerowymi  

z dostępem do Internetu, 

 pracownię informatyczną wyposażoną w 20 komputerów z dostępem do internetu, 

 3 sale z tablicami interaktywnymi, 

 salę gimnastyczną, 

 salę teatralną, 

 nowoczesne boisko szkolne, 

 gabinet doradcy zawodowego 

 

 

Zasoby ludzkie:  

 
 50  nauczycieli,  

 pedagog szkolny,  

 psycholog szkolny,  

 logopeda,  

 doradca zawodowy, 

 nauczyciele bibliotekarze, 

 pielęgniarka szkolna.  

 

IV. Cele Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień    

Cel główny: 

 

Głównym celem programu wspierania uzdolnień jest wszechstronny rozwój każdego 

ucznia naszego gimnazjum, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie 
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zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków  

do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na 

terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia  

i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, 

 stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

 rozwijanie efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, 

dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju, 

 budowanie klimatu bezpieczeństwa, w którym uczniowie ujawniają oraz ulepszają 

swoje mocne strony, 

 dostarczanie wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z rozwojem 

intelektualnym i uzdolnieniami uczniów, 

 kształtowanie postaw twórczych, o szerokich horyzontach umysłowych, 

 promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym, 

 wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów, 

 otoczenie opieką ucznia osiągającego mierzalne sukcesy w olimpiadach 

 i konkursach,  

 systematyczne dokumentowanie postępów rozwoju i uzdolnień uczniów, 

 
V. Procedura wyłaniania ucznia zdolnego (narzędzia badawcze) 

1. Ankiety rozpoznające uzdolnienia 

2. Obserwacja ucznia 

3. Wywiady z nauczycielami, uczniami,  rodzicami i tutorami 

4. Udział uczniów w konkursach i zawodach   

5. Monitorowanie i wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów naszej 

szkoły - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) 

6.  Monitorowanie osiągnięć uczniów w konkursach i zawodach 

7. Diagnozy z poszczególnych bloków przedmiotowych 

8. Testy predyspozycji językowych 

9. Analiza pracy wychowawczej i dydaktycznej podczas pracy Zespołu 

  Nauczycieli Uczących Klasę (ZNUK) 

10. Narzędzia diagnostyczne stosowane na poszczególnych przedmiotach  



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
10 

11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

 

VI.  Formy pracy z uczniem zdolnym w ramach SSWU 

 

 

A. Indywidualna 

 

1. Indywidualny Program Nauczania; 
 

2. samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania 

wskazanymi przez nauczyciela; 
 

3. samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów; 
 

4. indywidualizacja nauczania poprzez realizację dodatkowych zadań, np. wykonywanie 

prezentacji multimedialnych, prac literackich; 
 

5. indywidualne konsultacje; 
 

6. praca w charakterze wolontariusza; 
 

7. samodzielny lub zorganizowany przez szkołę udział ucznia w wydarzeniach 

pozaszkolnych takich jak: spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, koła 

zainteresowań itd. oferowane przez inne gimnazja, licea, szkoły wyższe, domy kultury, 

prywatne firmy, etc; 
 

8. objęcie ucznia systemem stypendialnym w ramach możliwości szkoły lub pomoc  

w uzyskaniu stypendium przez ucznia. 

 

B. Grupowa systematyczna 

 
1. interdyscyplinarne koła zainteresowań, 

2. przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne, 

3. prowadzenie zajęć dla innych uczniów.  

 

 

C. Grupowa sporadyczna 

 
1. obozy naukowe,  

2. zielone szkoły,  

3. warsztaty,  

4. wykłady, seminaria,  

5. projekty grupowe i indywidualne, 
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6. pokazy, przeglądy talentów, prezentacje, wystawy, 

7. prowadzenie zajęć dla kolegów przez uczniów uzdolnionych,  

8. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

9. przygotowanie  konkursów szkolnych,  

10. zawody, turnieje, mecze, 

11. debaty, 

12. realizacja projektów szkolnych, 

13. koła zainteresowań, 

14. współpraca z uczelniami wyższymi  

 

D. Tutoring  

 
Tutoring w szkole jest próbą rozwiązania problemów napotykanych w kształceniu 

młodzieży na poziomie gimnazjum i liceum. Ma na celu wspomaganie ucznia w rozwoju, 

niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego osobistymi predyspozycjami 

psychofizycznymi. Skuteczność programu upatrywana jest w zmianie relacji pomiędzy 

nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań 

wychowawczych. Program ma na celu budowanie relacji wychowawczych w oparciu  

o zasady pedagogiki dialogu personalnego. Zmiana relacji i idące za nią zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa w szkole, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli jest warunkiem 

budowania gotowości ucznia do nauki oraz gotowości nauczycieli do jego wspierania. 

Dalekosiężnym efektem programu powinno być zintegrowanie czterech środowisk: 

nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad 

wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się”, czyli zbudowania w szkole „wspólnoty 

uczącej się”. Tutoring umożliwia zmianę systemu opieki szkolnej z grupowego - 

„wychowawstwa  klasowego” na zindywidualizowany system tutorski  - skierowany w swoim 

zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach do każdego ucznia z osobna. 

  

Tutoring jest długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem 

współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – 

rozwój podopiecznego (łac. tutor; tutus). Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,  

w trakcie  których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje   

z podopiecznym, pozwalając mu na dogłębne poznanie siebie, określonego obszaru wiedzy, 

rozwinięcie umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania  

własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko przyswojenie, czy weryfikację 

wiedzy. Pozwala na budowanie planu własnego rozwoju z wykorzystaniem oferty szkolnej, 
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powoduje w ten sposób przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i naukę. Wzmacnia 

samodzielne poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy 

radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić 

podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie 

i odpowiednią formację, która potrafi pracować w relacji jeden na jeden. 

 
(http://pozytywnaedukacja.pl/co-to-jest-tutoring.html) 

 
 

VII. Formy wspierania i promowania ucznia zdolnego 

 

 Organizowanie na początku roku szkolnego Giełdy Klubów dającej uczniom 

możliwość wyboru dodatkowych zajęć rozwijających ich zdolności i zainteresowania; 
 

 Organizowanie Szkolnego Przeglądu Talentów; 
 

 Promowanie uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce  poprzez umożliwianie 

im korzystania z programów stypendialnych; 
  

 Wspieranie rozwoju uzdolnień kierunkowych ucznia poprzez pracę indywidualną  

w ramach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych m.in. na klubach przedmiotowych 

oraz BATach (bloku aktywności twórczej); 
 

 Prezentacje finałowe prac uczniów, powstałych na zajęciach artystycznych, podczas 

uroczystości i imprez szkolnych; 
 

 Wszelkiego rodzaju wystawy i prezentacje prac uczniowskich na terenie szkoły; 
 

 Publiczne przedstawienie i uhonorowanie absolwentów szczególnie uzdolnionych 

 i aktywnie zaangażowanych w działaniach ogólnoszkolnych na uroczystym 

pożegnaniu w Centrum Sztuki Impart; 
 

 Pomoc w przygotowaniu do konkursów szkolnych i pozaszkolnych; 
 

 Organizowanie i koordynowanie wszelkiego rodzaju i rangi konkursów 

wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych; 
 

 Organizowanie wewnątrzszkolnego konkursu Wspaniały Gimnazjalista dla uczniów 

klas 3, w wyniku którego uczniowie otrzymują tytuł i statuetkę Wspaniałego 

Gimnazjalisty, podczas uroczystego pożegnania absolwentów odbywającego  

się tradycyjnie w Centrum Sztuki Impart; 
 

 Organizowanie Międzyplacówkowego Przeglądu Młodych Talentów dla uczniów 

placówek współpracujących ze sobą w ramach  programu „Od inspiracji do kreacji”; 
 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
13 

 Nagrody  dla uczniów klas I – III fundowane przez Radę Rodziców:   
 

Odznaka Mądra Sowa dla uczniów ze świadectwami z czerwonym paskiem i średnią 

ocen 5,00 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem: 
 

 

 brązowa sowa (dla uczniów klas I) 

 srebrna sowa (dla uczniów klas II) 

 złota sowa (dla uczniów klas III) 

 

 Honorowe dyplomy fundowane przez Radę Rodziców w następujących kategoriach: 
 

 Aktywny Gimnazjalista  

 Gimnazjalista z pasją  

 Godne reprezentowanie szkoły  

 

 Nagrody dla laureatów konkursu zDolny Ślązak: pióro z grawerem.  

 
 
 

VIII. Dokumentowanie działań, osiągnięć i sukcesów w ramach 

wspierania uzdolnień. 

 
 

1. Na podstawie kryteriów przyjętych w programie SSWU (rozdział III) wychowawca klasy 

gromadzi informacje o zainteresowaniach, uzdolnieniach, osiągnięciach i sukcesach 

swoich wychowanków. Informacje te umieszczone są w dzienniku elektronicznym a także 

przechowywane są w teczce wychowawcy klasy. 

 

2. Informacje o bieżących działaniach na rzecz wspierania uzdolnień, osiągnięciach  

i sukcesach uczniów umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz specjalnie do tych 

celów stworzonej tablicy ogłoszeń w szkole; 

 

3. Szkoła dokumentuje swoje działania w ramach wspierania uzdolnień w "Kronice 

szkolnej"; 
 

4. Karty Indywidualnych Potrzeb ucznia (KIP) są przechowywane przez szkolnego 

psychologa i pedagoga w specjalnym segregatorze; 
 

5. Informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów poprzez dziennik elektroniczny, 

indywidualne spotkania z rodzicami oraz podczas zebrań z rodzicami; 
 

6. Pochwały wychowawcy klasy, dyrektora i nauczycieli przedmiotowców; 
 

7. Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas uroczystości szkolnych; 
 

8. Dyplomy i nagrody książkowe; 
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IX. Skład zespołu Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień 

 
W skład Szkolnego Zespołu Wspierającego Uzdolnienia wchodzą: 
 

 

1. Dyrektor Szkoły 
 

2. Lider zespołu powołanego do tworzenia i realizacji Szkolnego Systemu Wspierania 

Uzdolnień 
 

3. Przewodniczący zespołów przedmiotowych 
 

4. Wychowawcy klas 
 

5. Nauczyciele przedmiotów 
 

6. Psycholog i pedagog szkolny 
 

7. Tutorzy 

 
 
 

X. Zadania i obowiązki nauczycieli w Szkolnym Systemie  

     Wspierania Uzdolnień  

 
 

1. Zadania szkoły wspierającej uzdolnienia.  

 

 Dostosowanie WSO i Statutu Szkoły do potrzeb programu wspierania uzdolnień, 
 

 Dostosowanie celów i sposobów realizacji programów przedmiotowych, 

wychowawczych oraz kół zainteresowań do programu wspierania uzdolnień, 
 

 Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i ich atrakcyjne prowadzenie.  

 

2. Zadania dyrektora szkoły. 

 

 stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swojej wiedzy w zakresie pracy  

z uczniem uzdolnionym poprzez organizację szkoleń dla Rady Pedagogicznej 

związanej z tą tematyką, 
 

 zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym, 
 

 wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez tworzenie kół zainteresowań 

rozwijających poszczególne uzdolnienia, zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów  

i rodziców, 
 

 pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania, 
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 współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami 

wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień  

i zainteresowań, 
 

 organizowanie warunków do udziału w konkursach i koordynowanie pracy z uczniem, 

którego nieobecność na zajęciach miała związek z udziałem w konkursach, 

zawodach, warsztatach, itp., 
 

 promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi osiągającymi 

wyróżniające efekty swojego działania (np. przez zwiększenie dodatku 

motywacyjnego, nagrody, listu gratulacyjnego), 
 

 inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, innowacji wzbogacających 

ofertę dydaktyczną szkoły.  

 

 

3. Zadania lidera SZWU.  

 

 aktywne uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień, 
 

 opracowanie i modyfikowanie wraz z zespołem Szkolnego Programu Wspierania 

Uzdolnień, 
 

 doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną projektu 

programu do realizacji, 
 

 bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły  

i środowiska, 
 

 w zakresie rozwijania uzdolnień: 
 

o propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnień 

uczniów i pozyskanie, nauczycieli chętnych do współpracy, 
 

o tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień, 
 

o koordynowanie działań Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień, 
 

o aktywne uczestnictwo w szkoleniach dotyczących wspierania uzdolnionych, 
 

o wymiana doświadczeń z liderami i członkami zespołów wspierających 

uzdolnionych uczniów z innych szkół. 

 

 

 



„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się, kim mogą”. 

 

 (J. Korczak) 

 

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum 14 

 
16 

4. Zadania Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień (SZWU) 

 

 opracowanie procedur skierowanych do uczniów, rodziców, wychowawców 

i nauczycieli, dotyczących rozpoznawania i diagnozowania zdolności, 
 

 rejestrowanie działań dydaktycznych wobec uczniów uzdolnionych, 
 

 rejestrowanie osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych ucznia zdolnego, 
 

 promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza nią, 
 

 opracowanie systemu wspierania i nagradzania uczniów i ich opiekunów, 
 

 monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzenie okresowej ewaluacji, 
 

 włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, 

pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką 

pedagogiczną i psychologiczną uczniów zdolnych, 
 

 włączenie Samorządu Szkolnego do współpracy i promocji uczniów zdolnych. 

 
 

5. Zadania wychowawcy. 

 

o zebranie informacji (np. wywiad, ankieta, dokumentacja pozaszkolna) na temat 

zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkole, 
 

o gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie 

nauki w szkole, 
 

o stały kontakt z pedagogiem, psychologiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja 

ucznia 
 

o przekazywanie zespołowi SZWU zgromadzonych i przeanalizowanych danych 

dotyczących zainteresowań i osiągnięć uczniów 
 

o wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. 

 

6. Zadania nauczyciela przedmiotu. 

 

 indywidualizowanie programu pracy z uczniem zdolnym zarówno na zajęciach  

lekcyjnych jak  i pozalekcyjnych, 
 

 współpraca ze Szkolnym Zespołem Wspierani Uzdolnień, z rodzicami, pedagogiem,  

psychologiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów, 
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 aktywne i systematyczne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy  

z uczniem zdolnym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły 

 i stosowanie tych metod, 
 

 umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn niezależnych 

od ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach, itp., 
 

 przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy  

i zespołowi SZWU, 
 

 utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł 

wiedzy, 
 

 zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp. oraz pomoc  

w przygotowaniu się do konkursów , 
 

 wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju. 

 
 

7. Zadania psychologa i pedagoga szkolnego 

 

 ciągła współpraca z nauczycielami i wychowawcami 
 

 rozpoznawanie warunków życia i nauki ucznia 
 

 współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami 

wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień  

i zainteresowań 
 

 stwarzanie wszystkim uczniom warunków do korzystania ze zorganizowanych form 

pomocy pedagogicznej i psychologicznej 
 

 udzielania porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych 
 

 organizowanie opieki i pomocy materialnej – np. żywienie, zasiłki losowe. 

 
 

 

8. Zadania tutora 

 wspierać w indywidualnych potrzebach rozwojowych swoich podopiecznych;  
 

 wierzyć w ich możliwości, nie oceniać, wspierać i doradzać, inspirować, skłaniać 

do myślenia;  
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 dzielić się własnym doświadczeniem i wiedzą, jasno wyrażać swoją opinię; 
 

 budować dobre relacje oparte na zaufaniu i szacunku; 

 działać w sposób jednoznaczny i czytelny dla podopiecznego; 

 nie skupiać się na problemach, ale na ich rozwiązaniu; 

 czasami być adwokatem podopiecznego lub pośrednikiem pomiędzy szkołą  

i innymi instytucjami lub osobami; 
 

 pomagać podopiecznemu poznać jego mocne i słabe strony – wzmacniać  

te pierwsze i pracować nad neutralizowaniem drugich;  
 

 starać się przygotować podopiecznego do samodzielności poprzez wzmacnianie 

jego odpowiedzialności; 
 

 

 pomagać w zorganizowaniu warsztatu pracy podopiecznego i stymulować 

refleksję nad własnym rozwojem i sensem wykonywanej pracy;  
 

 „pracować” przede wszystkim na przyszłości podopiecznego. 

 
 

XI. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania zainteresowań  

i uzdolnień 

 
1. Informowanie (wychowawca, tutor, nauczyciel przedmiotu) rodziców na bieżąco  

o postępach dziecka (dziennik elektroniczny, Dni Otwarte, konsultacje, strona 

internetowa gimnazjum), 
 

2. organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem, 
 

3. pedagogizacja rodziców poprzez wykłady, pogadanki, spotkania, prelekcje, materiały  

dydaktyczne, itp.,  
 

4. opieka rodziców i współpraca logistyczno – finansowa ze szkołą w przygotowaniu  

zajęć dodatkowych z uczniem (np. wyjazdy na konkurs, zawody, wystawy),  
 

5. organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia 

i umiejętności, 
 

6.  wsparcie Rady Rodziców w działaniach szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego  

(np. poprzez finansowanie i prowadzenie zajęć przez zainteresowanych rodziców), 
 

7. udział rodziców w konkursach, zawodach, imprezach prezentujących osiągnięcia  

i umiejętności uczniów, 
 

8. informowanie o ofercie instytucji oraz o przedsięwzięciach pomocowych,  
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rozwojowych mogących wesprzeć rodziców w ich roli, 
 

9. wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa, 

10. wsparcie doradcy zawodowego, 
 

11. stała współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów oraz wszystkimi  

pracownikami szkoły 

 

XII. Ewaluacja działań w ramach SSWU  

 

 zebranie informacji i opinii o programie wśród nauczycieli realizujących program; 

 analiza wyników egzaminu gimnazjalnego; 

 wyniki diagnoz przedmiotowych; 

 tabela sukcesów uczniów gimnazjum numer 14 

 

XIII. Placówki działające na rzecz uczniów zdolnych 

Lista wybranych placówek działających na rzecz uczniów zdolnych: 
 

 TOWARZYSTWO SZKÓŁ TWÓRCZYCH  

http://www.szkolytworcze.edu.pl 
  

 KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI  

http://www.fundusz.org 
  

 FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM JOLANTY I ALEKSANDRA 

KWAŚNIEWSKICH  

www.fpbb.pl 
 

 FUNDACJA "PRIMUS INTER PARES"  

http://www.primus.org.pl 
 

 FUNDACJA EWY CZESZEJKO-SOCHACKIEJ "PROMOCJA TALENTU"  

www.talent.pl 
 

 FUNDACJA IM.S.BATOREGO  

http://www.batory.org.pl 
 

 FUNDACJA KULTURY  

http://www.fundacjakultury.pl 
 

 POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

http://www.pcyf.org.pl 
 

 POLSKIE STOWARZYSZENIE KREATYWNOŚCI  

http://www.p-s-k.pl 
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 STOWARZYSZENIE TALENT  

www.talent.edu.pl 
 

 FUNDACJA PRO BONO POLONIAE  

www.probono.pl 
 

 FUNDACJA KRONENBERGA  

www.kronenberg.org.pl 
 

 FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KREATYWNOŚCI  

www.kreatywnosc.pl 
 

 UNIWERSYTET DLA DZIECI  

www.uniwersytetdladzieci.edu.pl 
 

 POLITECHNIKA DLA DZIECI  

www.pd.portal.prz.edu.pl 
 

 LICEUM ARTYSTYCZNE ALA WE WROCŁAWIU  

www.ala.art.pl 
 

 CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  

www.ceo.org.pl 
 

 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI  

www.frse.org.pl 
 

 OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, ZESPÓŁ DS. BUDOWANIA KRAJOWEGO 

SYSTEMU WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW 

www.ore.edu.pl 
 

 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY DZIAŁAJĄCE 

PRZY WROCŁAWSKIEJ KONCEPCJI EDUKACYJNEJ  

www.wke.edu.pl 
 

 UCZELNIE WYŻSZE  

 
 MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY, KLUBY. 

 

 

XIV. Wykaz załączników 

 

 Tabela monitorowania sukcesów uczniów Gimnazjum nr 14   ( załącznik nr 1) 

 Karta Indywidualnych Potrzeb ucznia (KIP)   (załącznik nr 2) 

 Karta ZNUK   (załącznik nr 3) 

 Przykład ankiety rozpoznającej uzdolnienia   (załącznik nr 4 ) 

 Przykład ankiety weryfikującej potrzeby ucznia (załącznik nr 5)
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Załącznik nr 1 
 

Tabela monitorowania sukcesów uczniów Gimnazjum nr 14    
 

Imię i nazwisko wychowawcy ………………………………...................... 
 

RODZAJ DZIAŁANIA IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA OSIĄGNIĘCIA 
 

Konkursy 

(udział i osiągnięcia 

potwierdzone kopią 

dyplomów) 

 

 

wewnątrzszkolne 

 

  

 

zewnętrzne 

 

Działania podejmowane w klasie 

 

  

 

Działalność na terenie szkoły 

(potwierdzone przez organizatorów) 

 

  

 

Uczestnictwo w klubach i podejmowanie  

w nich działania 

(potwierdza prowadzący klub) 

 

  

 

Działalność pozaszkolna pn. wolontariat, palcówki 

kulturalne, sportowe 

(zaświadczenie z właściwych placówek) 

 

  

 

Publikacje np. albumy, projekty, filmy, nagrania, zdjęcia, 

prace literackie, plastyczne, artykuły na stronach 

internetowych i wszelkie inne wytwory pracy ucznia 
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Załącznik nr 2 

 

KARTA INDYWIDUALNYCH   POTRZEB UCZNIA (KIPU) 
 

Imię (imiona) 

i nazwisko 

 

Data założenia karty  

Szkoła  

 

Klasa 

Rok szkolny 

 

wychowawca  

Imiona i nazwisko rodziców  

 

1. PODSTAWA ZAŁOŻENIA KARTY 
 

Opinia Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej/ 

Specjalistycznej 

 lub Orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania 
numer i data orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

numer i data opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

numer i data opinii poradni specjalistycznej 
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Rozpoznanie dokonane przez 

zespół nauczycieli  
potrzeby rozwojowe i edukacyjne: 

doradztwo edukacyjno - zawodowe 

rozwijanie predyspozycji i uzdolnień 

 

Zakres, w którym uczeń potrzebuje 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

z uwagi na indywidualne potrzeby    

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne. 
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2. FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ZALECANE PRZEZ 

ZESPÓŁ-  

 

FORMY POMOCY SPOSÓB 

REALIZACJI 

CZAS I 

MIEJSCE  

PROWADZĄCY         EFEKTY UWAGI 
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3. WNIOSKI I PROPOZYCJE DO DALSZEJ PRACY 

 

 

 

 

 

 

4. TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁU 

 

 

 

 

                      Data spotkania……………. 

Podpisy uczestników…………. 
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Załącznik nr 3 
 

ZNUK – I/II semestr  

 

       KLASA ................... WYCHOWAWCA....................................................... 

 
1. PROBLEMY WYCHOWAWCZE W KLASIE   (w odpowiednie kratki stawiamy X 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

UCZNIA 

JAKIE PROBLEMY?  
PODJĘTE DZIAŁANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ 

Brak 

kultu

ry 

osobi

stej 

ŁAMANIE REGULAMINÓW SZKOLNYCH 

Prowokacyjn

a postawa 

wobec grupy 

i nauczyciela; 

lekceważenie 

poleceń 

nauczyciela 

Liczne 

spóźnie

nia 

Duża 

absencja 

(W – 

wagary, 

CH – 

choroba) 

Lekceważeni

e 

obowiązków 

szkolnych 

Braki 

identyfikator

ów, zeszytów 

szkolnych 

Uleganie 

nałogom 

(papierosy, 

alkohol, 

narkotyki) 

Inne, jakie? 
Kontakt z 

rodzicami 

Rozmowy 

z uczniami 

Pisemne 

upomnieni

a 

Współpraca z 

pedagogiem i 

psychologiem 

Komisje 

wychowawcz

e 

Skierowan

ie spraw 

do Sądu 

Inne

, 

jakie

? 

        
 

 
       

       
         

 

Uczniowie  z trudnościami w nauce-zagrożonego drugorocznością 

(w odpowiednie kratki wstawiamy ocenę) 

KLASA  .......       PRZEDMIOT................................................................NAUCZYCIEL........................................................................................ 

 
Imię i nazwisko 

ucznia 

 

Ocena 

niedostateczna/nieklasyfikowany 
Frekwencja roczna 

na lekcji 

przedmiotowej 

Działania realizowane bezpośrednio z uczniem Formy kontaktu z rodzicami (ilość) 

 

 

  Podczas lekcji Podczas zajęć 

dodatkowych 

LIBRUS Spotkanie 

wychowawcze 

Kontakt 

telefoniczny 

Konsultacje Inne 
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Załącznik nr 4 

Ankieta rozpoznająca uzdolnienia i zainteresowania ucznia Gimnazjum nr 14 

Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Zaznacz wybraną przez siebie odpowiedź: 

1. Czy lubisz brać udział w zajęciach sportowych?   TAK   NIE 

Jeśli tak, wymień te, które preferujesz najbardziej. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

2. Czy masz osiągnięcia sportowe?     TAK   NIE 

Jeśli tak, wpisz jakiej rangi i w jakiej dyscyplinie sportu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

3. Czy organizowałeś kiedykolwiek gry i zabawy sportowe?  TAK   NIE 

Jeśli tak, wymień jakie i kiedy? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

4. Jaki rodzaj uprawiania sportu preferujesz? 

INDYWIDULANY 

 ZESPOŁOWY 

5. Jakich języków się uczysz/uczyłeś i jak długo? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

6. Jakie są Twoje osiągnięcia w konkursach językowych do tej pory? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

7. Zaznacz w skali od 1 – 10 jaką trudność sprawia Ci nauka języka obcego? 

       1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

8. Czy rozmowa z kolegą w języku obcym sprawia Ci trudność?   TAK   NIE 

9. Czy poza podręcznikiem do nauki języka obcego, korzystasz z innych obcojęzycznych źródeł 

 informacji (Internet, TV, prasa itp.)?    TAK   NIE 

Jeśli tak, podaj przykłady. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

10. Czy lubisz śpiewać piosenki w języku obcym?   TAK   NIE 

11. Czy publiczne śpiewanie piosenek w języku obcym sprawia Ci trudność? TAK   NIE 

12. Czy czujesz potrzebę doskonalenia swoich umiejętności językowych? 

TAK   NIE 

Jeśli tak, wpisz jakie kroki podejmujesz/zamierzasz podjąć w celu doskonalenia swoich umiejętności? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

13. Czy tremują Cię występy publiczne w języku obcym?   TAK  NIE 
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14. Czy łatwo nawiązujesz kontakty z rodzimymi użytkownikami języka, którego się uczysz? 

TAK  NIE 

15. Czy uważasz, że masz talent artystyczny?  

Jeśli tak, wpisz jaki?      TAK  NIE 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 (muzyczny, plastyczny, teatralny, recytatorski, inny) 

16. Czy bierzesz/brałeś udział w konkursach artystycznych?  TAK  NIE 

Jeśli tak, wpisz jakich? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

17. Czy miałeś możliwość prezentowania swojej działalności artystycznej? (np. wystawa prac,  

udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach, galach itp.)  TAK  NIE 

Jeśli tak, wymień wydarzenia. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

18. Czy wykorzystujesz swoje umiejętności artystyczne do wyrażania własnych przeżyć i uczuć? 

TAK  NIE 

19. Czy interesujesz się pracą artystyczną innych ludzi, potrafisz docenić, konstruktywnie  

skrytykować i uczyć się na pracy innych?    TAK  NIE 

20. Czy pełnisz/pełniłeś określone funkcje w klasie/szkole?  TAK  NIE 

Jeśli tak, wpisz jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

21. Czy organizowałeś imprezę klasową lub szkolną?   TAK  NIE 

Jeśli tak, wpisz jaką? 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

22. Czy jesteś stanowczy i konkretny w przekazywaniu osobistych sądów i opinii?  

TAK  NIE 

23. Czy chętnie podejmujesz się nowych i trudnych zadań? 

Jeśli tak, wpisz jakich?       TAK  NIE 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

24. Jakie są Twoje mocne strony? Jak pracujesz nad ich rozwojem? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

25. Czy mimo problemów doprowadzasz podjęte działania do końca? 

TAK  NIE 

26. Czy potrafisz ocenić umiejętności innych i znaleźć im miejsce w grupie? 

TAK  NIE 

27. Czy czytasz literaturę popularno-naukową?  

Podaj przykłady. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

28. Czy samodzielnie poszerzasz wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych? 

Jeśli tak, wpisz w jaki sposób.     TAK  NIE 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

29. Czy rozwiązywanie zadań problemowych sprawia Ci kłopot? 

TAK  NIE 

Jeśli nie, to czy znajdujesz wiele rozwiązań tego problemu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

30. Czy wiedzę poznaną na określonym przedmiocie wykorzystujesz na innych przedmiotach? 

TAK  NIE 
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Załącznik nr 5 
 
Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety, która ma na celu zorientowanie się, 

w jaki sposób szkoła mogłaby pomóc każdemu uczniowi w rozwijaniu jego uzdolnień  

i zainteresowań oraz w określeniu, co stanowi jego największą przeszkodę. 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA UZDOLNIEŃ I ZAINTERSOWAŃ UCZNIA  

ORAZ POTRZEB ROZWOJU  

 
1. Jakie są Twoje uzdolnienia i/lub zainteresowania (zaznacz)? 
 
A   muzyczne            G    manualne        
B   plastyczne           H     językowe        
C   matematyczne     I      organizacyjne  
D   humanistyczne    J     sportowe  
E   aktorskie           K     informatyczne 
F   przyrodnicze 
 
      Inne (wpisz jakie) ………………………………………………………………………………….      
 
 
3. Czy i w jaki sposób rozwijasz swoje uzdolnienia i/lub zainteresowania? 
 
a) w szkole…………………………………………………………………………………………….. 

b) poza szkołą………………………………………………………………………………………… 

c) nie umiem w żaden sposób określić swoich zdolności ani zainteresowań  

 
4. Jeśli nie rozwijasz swoich zdolności ani zainteresowań, co konkretnie stoi na  
    przeszkodzie? 
 
 
 
 
5. Czego potrzebujesz do rozwijania swoich zdolności i/lub zainteresowań? (wymień 3) 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Czy szkoła pomaga Ci w rozwijaniu uzdolnień? TAK / NIE  
    - jeśli tak to poprzez jakie działania?  
 
 
 
 
 
7. W jaki sposób szkoła może Ci pomóc w rozwijaniu uzdolnień i/lub zainteresowań?  
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8. Czy uważasz się za ucznia (podkreśl): 
 
Bardzo dobrego 
Dobrego 
Osiągającego średnie wyniki w nauce 
Ucznia mającego problemy w nauce 
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