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1. Założenia programu 

 

 

 
Program Wspierania Uzdolnionych powstał w Zespole Szkół nr 45 w Warszawie w styczniu 

2010 roku. W czerwcu 2018 r. został uaktualniony w związku ze zmianami w systemie oświaty 

dotyczącymi między innymi wygaszaniem gimnazjów, a co za tym idzie, przekształceniem Zespołu 

Szkół nr 45 na Szkołę Podstawową nr 50. Koresponduje on ze statutem naszej szkoły, który mówi o 

tym, że realizowanie celów szkoły polega na „wspomaganiu rozwoju uczniów z uwzględnieniem  

ich indywidualnej sytuacji tj. m. in. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia”. (Rozdział II, 

§5, pkt.5.) Program odnosi się także do „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013- 

2020”, a także do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356). Program jest adresowany 

do uczniów, ich rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w 

Warszawie. 

Zadaniem każdej szkoły wynikającym z wyżej wymienionych dokumentów jest stworzenie 

możliwie najlepszych warunków rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i 

zainteresowaniami. Pragniemy w sposób szczególny skupić naszą uwagę na tym zadaniu, aby 

jeszcze efektywniej wspomagać indywidualny rozwój ucznia. Zamierzamy usystematyzować 

dotychczasowe działania i dotrzeć z naszą ofertą do jak największej liczby dzieci, młodzieży i ich 

rodziców. 

Postanowiliśmy postawić na pracę zespołową grona pedagogicznego, co zapewni 

poszczególnym uczniom indywidualną opiekę nauczyciela, a nauczycielom możliwość wymiany 

doświadczeń i wsparcie zespołu. Program będą realizować nauczyciele wszystkich poziomów 

nauczania, od klas najmłodszych do klasy ósmej. Będziemy docierać do dzieci w różnym wieku i z 

różnymi rodzajami uzdolnień. Planujemy w ujednolicony sposób identyfikować uzdolnienia w 

poszczególnych grupach wiekowych oraz wdrażać wspólne pomysły odnośnie rozwijania tych 

uzdolnień i promowania osiągnięć. Mamy nadzieję, że dzięki systemowej współpracy nasze 

działania będą zsynchronizowane i bardziej skuteczne. 

Chcielibyśmy zainteresować naszą ofertą rodziców uczniów, zmotywować ich do 

współpracy i aktywnego zaangażowania w doskonalenie zdolności i umiejętności ich dzieci.



 

Wymiana informacji, wspólne wyciąganie wniosków i wzajemne zaufanie staną się ważnym 

elementem realizacji programu. 

 
Zamierzamy zapewnić głównym adresatom programu – uczniom - pomoc psychologiczną 

konieczną w procesie samodoskonalenia. W związku z tym współpracujemy z Poradnią 

Pedagogiczno-Psychologiczną nr 5 przy ul. Otwockiej 3. Wsparcie psychologów i pedagogów 

zarówno z naszej szkoły jak i partnerów spoza placówki daje szansę uczniom na budowanie 

poczucia własnej wartości i wiary w swoje siły i talenty. Na budowaniu tego poczucia w sposób 

szczególny nam zależy. 

Program Wspierania Uzdolnionych uwzględnia specyfikę naszej szkoły oraz środowiska 

lokalnego. Spora grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 to uczniowie szczególnie utalentowani 

w kierunku sportowym, stąd uczęszczają do klas sportowych. Zamierzamy kontynuować pracę z 

tymi uczniami, a jednocześnie dać szansę wykazania się różnymi talentami także innym dzieciom. 

Naszym zadaniem jest uzmysłowienie każdemu młodemu człowiekowi, że drzemie w nim potencjał, 

którego nie powinien zmarnować. Potencjał człowieka niekoniecznie ma związek z ilorazem 

inteligencji, talentem wrodzonym czy pochodzeniem społecznym. Dążymy do zachęcenia naszych 

uczniów, aby rozpoznawali swoje mocne strony i z zapałem rozwijali je. 

Zakładamy, że program będzie realizowany w naszej szkole przez wiele kolejnych lat, zatem 

musi on być stabilny, a jednocześnie otwarty na ewentualne modyfikacje, które okażą się konieczne 

w trakcie realizacji przyjętych tu zamierzeń, jak na przykład modyfikacja związana z ostatnią 

reformą oświaty. Planujemy systematyczną ewaluację programu mającą na celu jego udoskonalanie. 

Mamy nadzieję, że Program Wspierania Uzdolnionych okaże się pomocny w naszej codziennej 

działalności dydaktycznej i wychowawczej, wprowadzi nową atmosferę pracy, a przede wszystkim 

przyniesie wymierną korzyść uczniom, którzy odnajdą przyjemność w samodoskonaleniu.



 

2. Cele programu 

 
 

Cel ogólny: 

 Rozpoznawanie i rozwijanie różnego typu uzdolnień uczniów naszej szkoły, rozbudzanie ich 

zainteresowań, samoświadomości, stwarzanie warunków do jak najlepszej samorealizacji. 

 
Cele szczegółowe: 

 Diagnozowanie uzdolnień u uczniów; 

 Zorganizowanie zespołowej pracy mającej na celu opiekę nad uczniami uzdolnionymi w 

różnych obszarach: 

- naukowym 

- artystycznym 

- sportowym 

- społecznym 

- językowym 

 Zachęcenie uczniów do rozwijania swoich talentów; 

 Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i pewności siebie.



 

3. Szkolna definicja ucznia uzdolnionego 

 
 

Uczeń uzdolniony to uczeń, który charakteryzuje się wg J.Eby i E.Smutny takimi cechami jak: 

 
 

Zdolności 

-Uczy się szybko, łatwo i skutecznie 

-Poprawnie rozumuje, posługuje się logiką, podejmuje rozsądne decyzje, 

dobrze organizuje sobie pracę 

-Rozumie pojęcia abstrakcyjne 

-Trafnie posługuje się dużym zasobem słów 

-Wykonuje zadania w sposób charakterystyczny dla wyższej klasy 

 
 

Zaangażowanie zadaniowe 

-Sam przystępuje do pracy, wykazuje inicjatywę 

-Jest w stanie przez dłuższy czas skupić na czymś uwagę 

-Wykonuje zadanie w przewidzianym czasie lub wcześniej 

-Przedmiotom, które go interesują poświęca więcej czasu niż to jest wymagane 

-Ma silne zainteresowanie, szuka zajęć złożonych i stawiających opór 

 
 

Twórczość 

-Przejawia wiele ciekawości i wyobraźni 

-Wymyśla wiele rozwiązań tego samego problemu 

-Podejmuje ryzyko, przejawia niezależność 

-Jest oryginalny w pracach ustnych lub pisemnych, daje niezwykle rzadkie lub bystre odpowiedzi 

-Inni uczniowie zwracają się do niego o pomysły i wskazówki, gdy o czymś trzeba zdecydować.



 

4. Uczestnicy programu 

 
 

1) Uczniowie klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi; 

2) Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi; 

3) Nauczyciele tworzący Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi ; 

4) Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi, w tym Rada Rodziców; 

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 przy ul. Otwockiej 3. 

 

 

 

5. Zadania kadry szkoły 

 

 

 
1) Powoływanie zespołu do spraw ucznia uzdolnionego oraz lidera zespołu. 

W skład zespołu wchodzą: dyrektor i wicedyrektorzy szkoły, przedstawiciele poszczególnych 

przedmiotów, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, psycholog szkolny. 

2) Weryfikacja szkolnych dokumentów w celu zapewnienia korelacji ze Szkolnym Programem 

Wspierania Uzdolnionych. 

3) Ustalanie zasad współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5. 

4) Przyjmowanie metod identyfikacji uzdolnień u uczniów. 

Zweryfikowanie istniejących narzędzi, zaproponowanie nowych. 

5) Rozpoznawanie uczniów uzdolnionych za pomocą przyjętych narzędzi. 

6) Przydzielanie poszczególnym uczniom opiekunów (tutorów) – członków zespołu ds. ucznia 

zdolnego. 

7) Współpraca z rodzicami uczniów uzdolnionych. 

8) Promowanie uczniów uzdolnionych. 

9) Dokumentowanie pracy i/lub sukcesów uczniów uzdolnionych. 

10) Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. 

11) Ewaluacja działań.



 

6. Metody identyfikacji uczniów uzdolnionych 

 
 

1) Realizowanie projekt SZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW 

2) Przeprowadzenie w klasach oraz siódmych lekcji wychowawczej: Moje mocne strony (Program 

„Spójrz inaczej”); analiza kart pracy dokonana przez wychowawców. 

3) Badanie uzdolnień i predyspozycji uczniów klas pierwszych, czwartych i siódmych za pomocą 

testu uzdolnień wielorakich. 

4) Przeprowadzanie konkursów przedmiotowych. 

5) Uzyskiwanie informacji o dotychczasowych sukcesach. 

6) Obserwacje prowadzone przez nauczycieli i wychowawców. 

7) Rozmowy z rodzicami. 

8) Diagnozy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 
 

7. Formy pracy z uczniem uzdolnionym 

 
 

1) Praca z uczniem na kołach zainteresowań: 

a) Koło polonistyczne 

b) Koło matematyczne 

c) Koło historyczne 

d) Koło przyrodnicze 

e) Koło informatyczne 

f) Koło plastyczne 

g) Koło języka obcego 

h) Chór szkolny 

i) Zajęcia sportowe 

j) i inne. 

2) Udział ucznia w konkursach, zawodach, koncertach i turniejach organizowanych w szkole i poza 

nią. 

3) Udział ucznia w zajęciach pozaszkolnych – fakultetach, wykładach, warsztatach organizowanych 

przez, uczelnie, muzea, teatry, poradnie, kluby, inne szkoły, instytucje (np. Dom Spotkań z Historią). 

4) Przydzielenie uczniowi dodatkowych zadań do samodzielnego opracowania oraz analiza i ocena



 

wykonanej przez ucznia pracy, wyciągnie wniosków i udzielanie wskazówek. 

5) Indywidualizacja programu nauczania. 

6) Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

7) Podczas edukacji online dostosowujemy powyższe formy pracy z uczniem zdolnym: 

- prowadzimy koła zainteresowań w formie online z wykorzystaniem programów, aplikacji, 

stron zamieszczonych w internecie np..mTalent, BritishCouncil.com 

-udział uczniów w konkursach, zawodach, koncertach, turniejach organizowanych online w szkole i 

poza nią 

-udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez instytucje w formie online 

(muzea, teatry i inne) 

-przydzielanie uczniowi dodatkowych zadań do samodzielnego opracowania z wykorzystaniem 

programów, aplikacji, stron internetowych np.. Eduelo, Władcy Słów, Histlandia, Matlandia i inne  

-prowadzenie konsultacji przedmiotowych indywidualnie lub w małych grupach 

-stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większym stopniu trudności lub 

prac dodatkowych z wykorzystaniem TIK. 

 

8. Sposoby promowania osiągnięć uczniów zdolnych 

 
 

1) Organizowanie każdego roku Szkolnego Festiwalu Talentów z podziałem na grupy wiekowe. 

2) Występy laureatów Szkolnego Festiwalu Talentów podczas corocznych pikników szkolnych. 

3) Eksponowanie na specjalnie przygotowanej tablicy pod hasłem: „Nasi uzdolnieni” efektów 

działalności uczniów uzdolnionych: 

-prac plastycznych 

-utworów literackich 

-zdjęć i informacji dotyczących wyników konkursów, zawodów, akcji, turniejów, uroczystości. 

4) Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o uczniach uzdolnionych i ich sukcesach. 

5) Nagradzanie osiągnięć: 

- wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Samorząd Uczniowski i Radę 

Rodziców; 

- pochwały i gratulacje na forum szkoły. 

 

 

 

 



 

9. Ewaluacja programu 

 

 

        1) Ewaluacja ilościowa. 

Zebranie informacji dotyczących poszczególnych działań w ramach realizacji programu, a w 

szczególności: 

-liczby uczniów uzdolnionych na poszczególnych poziomach i w poszczególnych kierunkach; 

-liczby nauczycieli – opiekunów pracujących z uczniami uzdolnionymi; 

-liczby sukcesów uczniów uzdolnionych; 

-liczby akcji promujących ucznia uzdolnionego i jego dokonania; 

2) Ewaluacja jakościowa.  

Analiza SWOT: 

-mocne strony programu 

-słabe strony programu 

-szanse 

-zagrożenia. 

 

 

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych podlega ciągłej modyfikacji i dostosowaniom w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej, kulturowej i doraźnych zmian w zaistniałej 

rzeczywistości szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Harmonogram działań 

 

 
Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

1) Powołanie zespołu do spraw ucznia zdolnego 

oraz lidera zespołu. 

dyrektor szkoły wrzesień 

2) Weryfikacja szkolnych dokumentów w celu 

zapewnienia korelacji ze Szkolnym Programem 

Wspierania Uzdolnionych. 

lider wrzesień - 

październik 

3) Ustalenie zasad współpracy z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

nr 5 

psycholog szkolny wrzesień - 

październik 

4) Przyjęcie metod identyfikacji uzdolnień u 

uczniów. 

cały zespół wrzesień 

4) Rozpoznanie uczniów zdolnych za pomocą 

przyjętych narzędzi. 

cały zespół wrzesień - 

grudzień 

5) Przydzielenie poszczególnym 

uczniom opiekunów(tutorów) 

lider wrzesień- 

czerwiec 

6) Współpraca z rodzicami wyłonionych 

uczniów. 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

wrzesień- 

czerwiec 

7)Dokumentowanie pracy i/lub 

sukcesów uczniów zdolnych. 

opiekunowie 

uczniów 

na bieżąco 

8) Promowanie uczniów uzdolnionych. cały zespół na bieżąco 

9) Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z 

uczniem uzdolnionym. 

dyrektor szkoły zgodnie z ofertą 

10) Ewaluacja działań. cały zespół czerwiec 
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