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Podstawa prawna : 

1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z 

późniejszymi zmianami). 

2. 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  

Celem  tego dokumentu  jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego 

systemu pracy z uczniem uzdolnionym. 

 

Szkolny System Wspierania Uzdolnień  
w  Gimnazjum Nr 1- spis treści 

 
I. Obowiązująca w naszej szkole definicja ucznia zdolnego. 

II. Obowiązująca w naszej szkole procedura identyfikacji ucznia 

zdolnego. 

III.  Skład zespołu powołanego do tworzenia i realizacji Szkolnego 

Systemu Wspierania Uzdolnień. 

IV. Formy pracy z uczniem zdolnym w ramach SSWU. 

V. Baza informacji  o uczniach zdolnych objętych SSWU. 

VI. Zadania i obowiązki nauczycieli  naszej placówki  wynikające  ze 

specyfiki realizacji Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień 

VII.  Strategiczne obszary działań. 

VIII.  Ewaluacja działań pracy z uzdolnionymi. 

IX. Dokumentacja - załączniki 

 
 
 
 
 

 



I.  OBOWIĄZUJĄCA W NASZEJ  SZKOLE  IDENTYFIKACJA  UCZNIA 
ZDOLNEGO  

  
 

O uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających 

wysoki poziom zdolności ogólnych ( inteligencji ) lub posiadających jakąś zdolność 

specjalną w sferze działalności umysłowej. 

Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: 

1.Ponadprzeciętnymi osiągnięciami. 

2. Potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć. 

 

Cechę pierwszą możemy stwierdzić obserwując rezultaty aktywno ści ucznia , 

cechę drugą - badając go instrumentami psychologicznymi np. testami . 

W Gimnazjum nr 1 przyjmujemy, że : 

 

 Uczeń zdolny to  ucze ń wykazuj ący ponadprzeci ętny poziom rozwoju 

umysłowego, poł ączony z ciekawo ścią poznawcz ą i wysokim poziomem 

motywacji, przejawiaj ącym si ę w samodzielnym i  konsekwentnym 

poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie py tania. To ucze ń , który 

pod wzgl ędem zdolno ści intelektualnych przewy ższają swoich rówie śników. 

 
 Swoje ponadprzeciętne zdolności uczeń zdolny przejawia w szkole na kilku polach:  

- przedmiotowym tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom 

wiedzy ( np. potrafi wynajdywać oryginalne dowody i sposoby rozwiązań problemów 

matematycznych , itp..) ,  

- artystycznym,  

-  technicznym,  

-  sportowym , 

- społecznym (wykazuje talent przywódczy lub umiejętność skutecznego 

rozwiązywania problemów społecznych)  

W Gimnazjum nr 1, z powodu braku danych o uczniach, których  indywidualne  

potrzeby rozwojowe i edukacyjne  wynikające ze  szczególnych uzdolnień zostały 

zdiagnozowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną skupimy się głównie 

na obserwacji  rezultatów aktywności uczniów , ponadprzeciętnych osiągnięć . 

 



  CHARAKTERYSTYKA UCZNIA ZDOLNEGO 

- wysoki iloraz inteligencji 

- kreatywność , postawa twórcza, innowacyjna 

- oryginalność myślenia 

- podejmowanie ryzyka, 

- łatwość osiągania sukcesów 

- skuteczność rozwiązywania problemów, 

- zdolność analizy i syntezy, 

- posiadanie pasji, ukierunkowane zainteresowania, 

- wytrwałość , upór, konsekwencja w realizowaniu określonych celów, 

-umiejętność przetwarzania informacji , 

- dociekliwość , ciekawość świata, 

- umiejętność dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, 

- logiczność myślenia, 

- indywidualizm, 

- bogate słownictwo, łatwość wysławiania się , 

- podzielność i koncentracja uwagi, 

- bogata wyobraźnia, 

- systematyczność pracy 

 

II.OBOWI ĄZUJĄCA  W NASZEJ  SZKOLE  PROCEDURA IDENTYFIKACJI 
UCZNIA ZDOLNEGO  
 

Szkolny System Wspierania Uzdolnień otacza szczególną opieką ucznia, który  : 

 

a. Posiada opinię Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  o indywidualnych 

potrzebach rozwojowych i edukacyjnych  wynikających ze  szczególnych 

uzdolnień. 

b. Przychodząc do naszej szkoły przedstawił dokumentację wskazującą na 

ponadprzeciętny rozwój w okresie poprzedzającym  naukę w naszym 

gimnazjum. 

c. Jest uczestnikiem  projektu DiAMEnT, realizowanego przez MCDN w 

Krakowie i WSB- National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-

Louis University w Chicago. 



d. Brał udział w pozaszkolnym etapie konkursu o charakterze przedmiotowym 

lub interdyscyplinarnym i osiągnął w nim znaczący sukces. 

e. Został zgłoszony przez nauczyciela  przedmiotu jako wybijający się na tle 

społeczności klasowej. 

f.  Ma udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych ( np. 

szachy, taniec, sport, modelarstwo, zaangażowanie  społeczne itd. .... ) 

 

III. SKŁAD   ZESPOŁU POWOŁANEGO DO TWORZENIA I 

REALIZAJI  SSWU  

 

a. Dyrektor szkoły. 

b. Zespół Nauczycieli nr 1, 2, 3  do planowania i koordynowania udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Gimnazjum nr 1, 

c. Nauczyciele – opiekunowie naukowi  uczniów zakwalifikowanych do 

SSWU, 

d. Pedagog szkolny. 

 
 

IV.FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W RAMACH SSWU 
 

1. Indywidualna : 
 

- samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza 

program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela, uczeń pracuje w oparciu 

o specjalnie dla niego przygotowane listy zadań, karty prac, źródła, itd., 

sporadycznie konsultując się z nauczycielem, 

- indywidualizacja nauki na lekcjach, bez istotnego wykraczania poza 

nauczane treści , poprzez : referaty, asystentur e, rozwiązywanie 

trudniejszych  problemów w ramach omawianego zagadnienia, dodatkowe 

prace domowe lub prace  długoterminowe, 

- samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów ( 

na forum szkoły lub poza nią ), 

- indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze 

interdyscyplinarnym (np. wykonywanie  prezentacji multimedialnych, 

tłumaczeń lub słowniczków przedmiotowych, prac z historii danej dziedziny 



wiedzy, kompleksowych opracowań złożonych  zagadnień przyrodniczych, 

prac literackich o tematyce zaczerpniętej z przedmiotów), 

- indywidualny tok nauki, 

- patronat indywidualny (opieka  licealistów, studentów), 

- zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach 

pozaszkolnych takich, jak : odczyty, seminaria, spotkania , wystawy, koncerty, 

warsztaty, obozy, kółka zainteresowań, itd. oferowane przez inne gimnazja  , 

licea, szkoły wyższe, domy kultury, prywatne formy. Nauczyciel kierujący na 

tego typu zajęcia, zobowiązany jest sprawdzić wiarygodność organizatorów. 

 
2. Grupowa systematyczna : 

 
- przedmiotowe i interdyscyplinarne koła zainteresowań, 

- sponsorowane koła zainteresowań. 

 
3. Grupowa sporadyczna : 

 
- wykłady, seminaria, 

- konkursy szkolne, 

- konkursy pozaszkolne, 

- pokazy, przeglądy, prezentacje, 

- prowadzenie zajęć dla innych uczniów, 

- zawody, turnieje, mecze. 

 
 
V. BAZA INFORMACJI O  UCZNIACH ZDOLNYCH OBJETYCH 
SSWU. 
 

a. Baza zostaje stworzona ściśle według kryteriów przyjętych w punkcie II na 

podstawie pisemnych oświadczeń nauczycieli przedmiotowych i 

wychowawców. 

b. Baza jest uaktualniana na bieżąco , na  podstawie pisemnej informacji o 

uczniu złożonej przez nauczyciela lub wychowawcę. 

c. Osobą odpowiedzialną za bazę jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

d. Informacje znajdujące się w bazie – Indywidualnej Karcie Ucznia 

 



• imię  i nazwisko ucznia,  

• data  urodzenia, 

• klasa, do której uczęszcza, 

• adres ucznia, 

• nazwisko wychowawcy klasy, 

• podstawa przyjęcia do SSWU ( numer  punktu z rozdziału II ), 

• obszar ( dziedzina ) zidentyfikowanych  uzdolnień, 

• lista dotychczasowych osiągnięć, 

• imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego, 

• adnotacje o podjętych metodach pracy w ramach SSWU ( według 

punktów opisanych w IV ). 

e. Swobodny dostęp do danych zawartych w bazie mają wszyscy 

nauczyciele pracujący w naszej szkole. 

f. Po każdej aktualizacji nowe dane są automatycznie dostarczane do 

pedagoga szkolnego. 

g. O fakcie wpisania ucznia do szkolnej bazy uczniów zdolnych objętych 

SSWU informowani są automatycznie: 

� uczeń, 

� rodzice ucznia, 

� pedagog szkolny, 

� wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, 

� wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 

 

VI . ZADANIA I OBOWI ĄZKI NAUCZYCIELI WYNIKAJ ĄCE ZE 
SPECYFIKI REALIZACJI SSWU  
 

1.Obowi ązki  wychowawcy : 
 

� zbieranie  dokumentacji na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów z okresu  

poprzedzającego naukę  w naszej szkole, 

� kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach , szkolnych i pozaszkolnych, w 

trakcie nauki w naszej szkole, 



� zgłaszanie ucznia do SSWU na mocy punktu II – 2,6, mowa o uczniu 

posiadającym udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych  

(szachy, taniec, sport, modelarstwo, zaangażowanie społeczne itd.), 

� dbałość o ogólną sytuację ucznia w szkole, czyli inne traktowanie przez 

nauczycieli przedmiotów ( jeśli to okaże się konieczne ), indywidualne  terminy 

zaliczeń materiałów w razie nieobecności uzasadnionej indywidualizacją 

nauczania ( np. z powodu obozów naukowych lub konkursów ) itp., 

� kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia, pamiętać  

należy , że uczeń zdolny może być  uczniem trudnym, 

� założenie  Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia  i ich uzupełnianie.  

 

2. Obowi ązki  nauczyciela przedmiotu  : 
 

� natychmiastowe przekazywanie informacji o sukcesach ucznia objętego 

SSWU, przewodniczącemu zespołu przedmiotowego, wychowawcy klasy ,  

� zgłaszanie ucznia, który  odniósł sukcesy w jego przedmiocie do SSWU na 

podstawie punktu II   mowa o uczniu, który brał udział w pozaszkolnym etapie 

konkursu o charakterze przedmiotowym lub interdyscyplinarnym, 

� zgłaszanie ucznia do SSWU na podstawie punktu II –  , mowa o uczniu, który 

wybija się na tle społeczności klasowej, 

� indywidualne traktowanie każdego ucznia zgłoszonego do SSWU pomimo 

faktu, że nie on ucznia zgłosił, 

� uwzględnianie oczekiwań i sugestii wychowawcy w stosunku do uczniów 

zgłoszonych do SSWE z innych przedmiotów,  

� diagnozowanie zespołów klasowych dokonywane w oparciu o obserwację , 

analizę osiąganych sukcesów, ze szczególnym uwzględnieniem  istotnych 

informacji dotyczących uzdolnień uczniów i przekazywanie ich wychowawcy 

klasy. 

 
3. Obowi ązki  przewodnicz ącego zespołu przedmiotowego :  

 
�  sporządzenie zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów 

odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu, 

� współpraca w ramach SSWU w charakterze członka zespołu. 

 



     4. Obowi ązki   pedagoga szkolnego :  

 

� aktywne współuczestniczenie w diagnozowaniu uzdolnień, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, 

� objecie szczególną opieką tych uczniów objętych SSWU, których sytuacja 

emocjonalna tego wymaga, 

� uczestniczenie w pracy zespołu w ramach SSWU. 

 

     5. Obowi ązki dyrektora szkoły : 

 

�  uczestniczenie w pracy zespołu w ramach SSWU 

� nawiązywanie szeroko pojętej współpracy instytucjonalnej i poszukiwanie 

sponsorów dla inicjatyw wymagających dofinansowania, 

� prowadzenie i uaktualnienie bazy uczniów zdolnych, 

� promocja osiągnięć uczniów objętych SSWU na terenie szkoły i poza nią, 

� wspomaganie pracy nauczycieli przedmiotowych z uczniami objętymi SSWU 

w sytuacjach gdy proszą oni o pomoc w dobraniu odpowiednich metod pracy, 

diagnozie uzdolnień, kontakcie z innymi szkołami , 

� sygnowanie przygotowanych przez opiekunów naukowych  odpowiednich 

zaświadczeń dla rodziców, uczniów, współpracujących nauczycieli, 

współpracujących placówek, jeśli wskazany jest podpis dyrektora szkoły. 

 

VII. STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁA Ń  

 

� Zabieganie o uzyskanie patronatów szkół wyższych. 

� Inicjowanie współpracy z liceami ogólnokształcącymi. 

� Dbałość o promocję uczniów objętych SSWU. 

 

VIII. EWALUACJA DZIAŁA Ń PRACY Z UCZNIEM 

UZDOLNIONYM  

 

� Ewaluacja weryfikująca definicję ucznia zdolnego w miarę potrzeb, nie 

częściej niż co trzy lata. 



� Diagnozy zespołów klasowych dokonywane przez nauczycieli przedmiotów w 

okresie przedklasyfikacyjnym. Dokumentacja gromadzona jest przez 

wychowawców klas. 

� Doraźne narzędzia wypracowane przez Radę Pedagogiczną. 

 
IX . DOKUMENTACJA – ZAŁ ĄCZNIKI  

 
Załącznik nr 1- skład Zespołów Nauczycieli  nr 1  do planowania i koordynowania 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Gimnazjum nr 1 od 

01.09.2011 r. 

 

Załącznik nr 2 - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia 

 

Załącznik nr 3 – Wzór  ankiety dla ucznia "Moje cele - moja przyszłość".  

Załącznik nr 4 - . Wzór ankiety dla rodziców.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

 

Zespół Nauczycieli nr 1  ( dla uczniów klas pierwszych ) do planowania i 

koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom Gimnazjum nr 1 od 01.09.2011 r. 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona 

w Zespole 

1. Barbara Śliwa wychowawca  Koordynator dla kl.1a 

2. Anna Woźniak wychowawca Koordynator dla kl.1b 

3 Jerzy Zduń wychowawca Koordynator dla kl.1c 

4 Sławomir Mosiężny wychowawca Koordynator dla kl.1d 

5 Robert Kostecki wychowawca Koordynator dla kl.1e 

6 Małgorzata Urbańczyk wychowawca Koordynator dla kl.1f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Maria Latosiewicz nauczyciel  

9. Bernadeta Gibała nauczyciel  

 

 

Zespół Nauczycieli nr 2 ( dla uczniów klas drugich ) 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona w 

Zespole 

1. Bogusław Janas wychowawca  Koordynator dla kl.2 a 

2. Ewelina Zlezarczyk wychowawca Koordynator dla kl.2 b 

3 Teresa Salawa wychowawca Koordynator dla kl. 2 c 

4 Krystyna Oliwa wychowawca Koordynator dla kl.2 d 

5 Zbigniew Wiąceki wychowawca Koordynator dla kl.2 e 

6 Magdalena Miętka wychowawca Koordynator dla kl.2 f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Marta Burkat nauczyciel  

9. Irena Chwiej nauczyciel  



 

Zespół Nauczycieli nr 3  ( dla uczniów klas trzecich ) 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona 

w Zespole 

1. Edyta Baranek wychowawca  Koordynator dla kl.3a 

2. Jadwiga Lenart wychowawca Koordynator dla kl.3b 

3 Anna Pardyak wychowawca Koordynator dla kl.3c 

4 Katarzyna Twardosz wychowawca Koordynator dla kl.3d 

5 Paweł Biela wychowawca Koordynator dla kl.3e 

6 Monika O’ Mahony wychowawca Koordynator dla kl.3f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Beata Baczyńska  nauczyciel  

9. Marta Kasperek nauczyciel  

 

 

Zespół Nauczycieli nr 4  ( dla uczniów  posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego) 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona 

w Zespole 

1. Jolanta żaba   pedagog Koordynator  

2.  Mirosława Chmiel  pedagog   

3  Jarosław Pietrzak  nauczyciel   

4  Katarzyna Habera-Kozieł nauczyciel   

5. Anita Wygona-Wątor nauczyciel  

 



Załącznik nr 2  Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia nr …. 
 

1 Nazwa szkoły . 
 

Gimnazjum nr 1 My ślenice  

2 Termin założenia karty  
 

3 Imię i nazwisko ucznia  
 

4 Klasa do której uczęszcza 
uczeń 

 
  
 

5 Miejsce zamieszkania – 
obwód szkolny 

 

 

6 Imię  i nazwisko nauczyciela 

zgłaszającego, 

 

7  
Obszar ( dziedzina ) 

zidentyfikowanych  uzdolnień 
 

 
Uzdolnienia : 
 
- przedmiotowe………….……………… 
- artystyczne ……………………………. 
- techniczne …………………………….. 
- sportowe ……………………………… 
- społeczne 

 
8  

Podstawa(y) założenia karty   
       

 

1. Opinia Poradni Psychologiczno -Pedagogiczną  o 

indywidualnych potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych  wynikających ze  szczególnych 

uzdolnień . 

2. Dokumentację wskazująca na ponadprzeciętny 

rozwój w okresie poprzedzającym  naukę w naszym 

gimnazjum . 

3. Uczestnik  projektu DiAMEnT, realizowanego przez 

MCDN w Krakowie  

4. Laureat , finalista pozaszkolnych konkursów o  

charakterze przedmiotowym lub interdyscyplinarnym 

5. Wniosek nauczyciela  przedmiotu  ( uczeń  

wyróżnia  się na tle społeczności klasowej). 

6. Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach 

pozaszkolnych ( np. szachy, taniec, sport, 

modelarstwo, zaangażowanie  społeczne itd. .... 

 



 
6. Zakres ,  w którym ucze ń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyj ne oraz mo żliwo ści 

psychofizyczne; 

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

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

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

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

a) Lista dotychczasowych osiągnięć ucznia : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

7. Zalecenia zespołu : 

 

a) Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogic znej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



c) Okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogi cznej dla okre ślonych 
wcześniej form i sposobów 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Terminy spotka ń zespołu 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 

 

podpisy osób biorących udział w spotkaniu zespołu 
 

 

Decyzja dyrektora : 

 

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

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

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

  


