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Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 06.12.2019r. 

 
PROGRAM  PRACY  Z  UCZNIEM  ZDOLNYM 

w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego   
w Bydgoszczy 

WSTĘP 

Założenia systemu edukacji stawiają nauczycieli wobec ambitnego wyzwania, jakim jest 
wykształcenie ucznia wrażliwego, twórczego, potrafiącego korzystać z różnych źródeł wiedzy            
i przygotowanego do świadomego podejmowania ról życiowych w samodzielnym życiu. Stąd 
potrzeba opracowania programu pracy z uczniem zdolnym. Przemyślana i zorganizowana 
działalność tego typu pozwoli z pewnością na efektywniejszą pracę – zarówno nauczyciela, jak 
i ucznia, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy Szkoły, a także rozsławienia jej dobrego 
imienia. 

 

CELE OGÓLNE 

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych, zainteresowanych i chętnych. 
2. Kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności wobec wiedzy. 
3. Inspirowanie uczniów do samokształcenia, samodzielnej pracy i korzystania z różnych 

źródeł wiedzy. 
4. Wyłonienie i przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów, rozgrywek sportowych i 

przedstawień teatralnych. 
 

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE 

1. Poznawanie przez uczniów historii przedmiotu. 
2. Kształcenie umiejętności syntezy, analizy i interpretacji treści. 
3. Rozwijanie kompetencji poprawnego redagowania, umiejętności wnikliwego czytania 

i słuchania ze zrozumieniem. 
4. Poszukiwanie i samodzielne rozwiązywanie problemów z danej dziedziny, dodatnie 

wartościowanie i przeżywanie tych działań. 
5. Rozwijanie umiejętności wnikliwego analizowania problemu, twórczej interpretacji             

i formułowania własnych hipotez, sądów i wniosków popartych przekonującą 
argumentacją. 

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej. 
7. Wzmacnianie poczucia własnej tożsamości. 
8. Kształcenie sprawności językowych, umiejętności logicznego myślenia, wyrażania 

własnego zdania. 
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SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE 

1. Osiąganie przez ucznia dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, moralnej                        
i psychomotorycznej. 

2. Rozwijanie dociekliwości poznawczej. 
3. Rozbudzenie ambicji dążenia do wartościowych celów życiowych. 
4. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

 
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA 

W wyniku realizacji programu przewiduje się: 

� udział uczniów w konkursach, olimpiadach i rozgrywkach sportowych, 
� uzyskiwanie przez uczniów wysokich lokat w konkursach, olimpiadach                        

i rozgrywkach sportowych, 
� wysoki poziom egzaminów maturalnych, 
� przygotowanie uczniów do egzaminów i sprawdzianów na wyższe uczelnie, 
� dostanie się absolwentów na wyższe uczelnie, 
� udział uczniów w różnych formach aktywności na terenie Szkoły 
� podejmowanie dodatkowych zadań przez uczniów, 
� uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

Wskazane w programie cele edukacyjne i wychowawcze każdy nauczyciel może osiągnąć 
stosując różne metody i formy pracy z uczniem w zależności od specyfiki przedmiotu. 
 I. SPOSOBY WYŁANIANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH 

1. Informacje wstępne: 
� analiza dokumentacji uczniów, 
� analiza świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoły podstawowej ( a do roku 

2022 – również gimnazjum ) 
                        osiągnięcia uczniów (ksero dyplomów i zaświadczeń), 
 
- indywidualny tok nauki lub inne zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej ( a do roku 2022 – 
również w gimnazjum)  Odpowiedzialni: wychowawca wraz z nauczycielami przedmiotów. 

� Diagnoza wstępna 
- przeprowadzenie ankiet lub testów diagnozujących, 
- rozpoznanie zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne np.  

kluby, koła przedmiotowe, fakultety itp.  

Odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotów. 

2. Obserwacja uczniów obejmująca: 
- rozpoznawanie uzdolnień uczniów, 
- poziom sprawności ich twórczego myślenia w rozwiązywaniu zadań, 
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- zaangażowanie w rozwiązywaniu zadań domowych i dodatkowych,- 
rodzaje aktywności uczniów w konkursach szkolnych, - aktywność 
uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

Odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotów, wychowawca, pedagog szkolny. 

3. Wymiana informacji w zespołach przedmiotowych wśród zainteresowanych 
nauczycieli. 

Odpowiedzialni: wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący ucznia zdolnego. 

4. Formy współpracy z rodzicami: 
- wspólne rozmowy w celu wymiany doświadczeń, 
- określenie oczekiwań rodziców wobec Szkoły- określenie oczekiwań 

Szkoły wobec rodziców - podpisanie kontraktu. 
Odpowiedzialni: opiekun ucznia zdolnego, wychowawca klasy. 

5. Działania w zakresie integracji zespołu klasowego: 
- organizowanie biwaków integracyjnych 
- prowadzenie zajęć integracyjnych w ramach godzin wychowawczych lub 

zajęć pozalekcyjnych, 
- organizowanie zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne 
- tworzenie przyjaznej atmosfery dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Odpowiedzialni: wychowawca klasy, pedagog szkolny. 

6. Działania nakierowane na pozyskiwanie uczniów zdolnych: 
- organizowanie „Drzwi otwartych” dla uczniów szkół podstawowych,                   
- organizowanie międzyszkolnych konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych, 
- prezentowanie osiągnięć Szkoły w ramach międzyszkolnej giełdy. 

 
II.STRATEGIE STOSOWANE W REALIZACJI PROGRAMU 

W celu uzyskania odpowiedniego zaangażowania uczniów w trakcie procesu nauczania                    
i uczenia się przewidziano następujące strategie: 

a. problemową, polegającą na stworzeniu warunków przez nauczyciela 
umożliwiających samodzielne zdobywanie wiedzy przez rozwiązywanie 
problemów teoretycznych i praktycznych, 

b. operacyjną ukierunkowaną na działania uczniów, 
c. asocjacyjną, polegającą na przekazaniu przez nauczyciela uczniom nowej wiedzy, 

którą mają oni przyswoić 
d. emocjonalną zmierzającą do rozwijania procesów emocjonalnych. 

 
 III. METODY I FORMY PRACY 

Zastosowaniu strategii odpowiada dobór odpowiednich metod nauczania. Preferuje się 
metody, które prowadzą do procesów samodzielnego działania i myślenia uczniów, budzą 
ciekawość poznawczą i chęć uczenia się oraz dają bogate i wszechstronne przeżycia. 
Najczęściej stosowane metody: 
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� problemowe: aktywizujące np. gry dydaktyczne, metoda sytuacyjna, 
dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metaplan,  

� praktyczne: badanie, pokaz, metoda projektów, 
� podające: pogadanka, objaśnienie, wykład. 

 
Na skuteczność procesu nauczania mają również wpływ formy organizacyjne procesu 

nauczania – uczenia się. Wśród nich należałoby wyróżnić: 

� zajęcia lekcyjne: 
- indywidualizacja pracy na lekcji, 
-  praca w grupie – wymiana doświadczeń, 
- włączanie uczniów w proces kształcenia 

przez powierzanie im zadań asystenckich. 

� zajęcia terenowe: 
- wycieczki, 
- zawody sportowe, gry terenowe, 
- zielona lub biała szkoła. 

� zajęcia pozalekcyjne: 
- koła zainteresowań, 
- kluby, 
- konsultacje, 
- przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów 

sportowych - zajęcia sportowe, - zajęcia fakultatywne. 

� zajęcia na wyższych uczelniach. 

OBSZARY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 

FORMA TREŚCI OSIĄGNIĘCIA SPOSÓB 
DOKUMENTACJI 

1. Lekcje etyki, 
religii, filozofii, 
wok-u, wiedzy 
o kulturze, el. 
wiedzy o 
sztuce,  

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
� pracę z tekstem 
źródłowym, � referaty. 

2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- zainteresowanie 
uczniów 
samokształceniem,  
- pogłębianie wiedzy 
religijnej 
- aktywizacja uczniów. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji, 
- plany 
metodyczne. 

2. Lekcje 
języka 
polskiego 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów np. 
metodą dramy, mataplanu, 
konferencji prasowej na 
temat np.: 

- aktywizacja uczniów, 
- uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się, 
- przeprowadzenie lekcji 
metodą dramy, 
metaplanu, konferencji 
prasowej, 

- przykładowe 
scenariusze lekcji 
- przykładowe 
prace. 



PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 

w IV Liceum Ogólnokształcącym 

im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Strona 5 z 18 

* Wzorców osobowych 
epoki średniowiecza 
(modelu świętego). 
* Korespondencji sztuk 
(np. związków między 
Biblią a malarstwem na 
przykładzie Księgi Hioba). 
* Dzieł literatury – np. 
„Ludzi bezdomnych” – 
poprzez przekład 
intersemiotyczny.  
* 2. Analiza i 
interpretacja tekstów kultury 
poprzez: - wyodrębnienie 
głównych składników dzieła 
- sformułowanie wstępnych 
hipotez interpretacyjnych, 
- analizę tekstu, 
- konfrontowanie własnych 
opinii ze źródłami 
naukowymi,  
- analizę i interpretację 
utworu osadzonego w 
szerszych kontekstach. 

- prace uczniów: eseje, 
recenzje, rozprawki 
historyczno-literackie. 

3. Lekcje 
historii, wiedzy 
o 
społeczeństwie, 
el. wiedzy o 
społeczeństwie 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- referaty naukowe, 
- pracę z tekstem 
źródłowym.  
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- aktywizacja i 
zachęcenie uczniów do 
samokształcenia, 
 - pogłębienie wiedzy 
historycznej. 

- przykładowe 
prace 
- przykładowe 
scenariusze lekcji. 

4. Lekcje 
języków 
obcych. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- referaty , 
- wystąpienia uczniów na 
forum klasy. 
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- zainteresowanie 
uczniów  
samokształceniem,  
- rozwinięcie 
umiejętności  
organizowania warsztatu 
pracy, 
- aktywizacja uczniów, 
- uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji, 
 - prace uczniów. 

5. Lekcje 
matematyki. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- Odkrywanie przez samych 
uczniów własności figur i 
związków między nimi.  

- aktywizacja i 
zachęcanie uczniów do 
samokształcenia, 
pogłębiania wiedzy. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji 
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- Rozwiązywanie zadań 
często nietypowych 
ukazujących nowe problemy 
(np. równań kwadratowych 
przez zastosowanie wzorów 
skróconego mnożenia już w 
I kl.). 
- Zajmujące zadania dla 
licealistów na styku 
arytmetyki i algebry (zadania 
na dowodzenie z użyciem 
wzorów skróconego 
mnożenia, średniej 
arytmetycznej, 
geometrycznej, 
harmonicznej). 
- Funkcje, równania, 
nierówności, inne spojrzenie 
(argument, wartość inaczej); 
ilustracja graficzna. 
- Ucząc planimetrii. 
- Metoda aukcyjno-
dedukcyjna dowodzenia 
twierdzeń. 
- Elementy kombinatoryki. 
- Kilka spojrzeń na 
stereometrię. 
2. Analiza i interpretacja 
zadań i ich rozwiązań z 
konkursów i olimpiad. 

6. Lekcje 
informatyki. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- dodatkowe zadania 
- poznanie języków 
programowania. 

- zainteresowanie 
uczniów procesem 
samokształcenia. 

- przykładowe 
prace uczniów. 

7. Lekcje 
fizyki. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- dodatkowe zadania 
- promowanie zachowań 
„pronaukowych” 
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- zainteresowanie 
uczniów 
samokształceniem, 
- aktywizacja uczniów, 
-uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji, 
- prace uczniów. 

8. Lekcje 
geografii. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- referaty, 

- zainteresowanie 
uczniów  
samokształceniem, 

- przykładowe 
prace 
- przykładowe 
scenariusze lekcji. 
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- zajęcia terenowe, 
- sygnalizowanie fachowej 
literatury.  
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- rozwinięcie 
podstawowych 
umiejętności 
kluczowych, 
- pogłębienie wiedzy 
geograficznej, 
- uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się. 

9. Lekcje 
biologii. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez zadania dodatkowe: 
- mające na celu 
integrowanie wiedzy z 
różnych dyscyplin 
przyrodniczych i 
systematyzowanie jej w 
adekwatne struktury.  
-  kształtujące umiejętność 
planowania oraz 
przewidywania wyników 
podejmowanych działań o 
charakterze teoretycznym i 
praktycznym. 
- kształtujące umiejętność 
podejmowania decyzji.  
- mające na celu kontrolę i 
korektę sytuacji 
zadaniowej.  
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 
3. Włączanie uczniów 
w proces kształcenia się 
przez powierzanie im zadań 
asystenckich. 
 

- pogłębianie wiedzy 
biologicznej,  
- rozwinięcie 
podstawowych 
umiejętności 
kluczowych, 
- uatrakcyjnienie 
procesu nauczania – 
uczenia się. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji, 
- plany 
metodyczne, 
- prace uczniów, 
- karty pracy 
uczniów. 

10. Lekcje 
chemii. 

1. Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 
- rozwiązywanie 
dodatkowych zadań 
- planowanie i 
przeprowadzanie badań 
- referaty.  
2. Stosowanie metod 
aktywizujących. 

- zainteresowanie 
uczniów 
samokształceniem, 
- aktywizacja uczniów, 
-uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się. 

- przykładowe 
plany metodyczne, 
scenariusze lekcji, 
 - prace uczniów. 

11.Lekcje 
edukacji dla 
bezpieczeństwa. 

Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności uczniów 
poprzez: 

- zainteresowanie 
uczniów 
samokształceniem, 

- przykładowe 
scenariusze lekcji. 
prace uczniów 
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- referaty, dodatkowe 
zadania. 
- Stosowanie metod 
aktywizujących. 
 

uatrakcyjnienie procesu 
uczenia się. 

12. Lekcje 
wychowania 
fizycznego. 

1. Rozwijanie 
umiejętności uczniów 
poprzez:  
- podnoszenie stopnia 
trudności wykonywanych 
ćwiczeń, 
- przydzielanie dodatkowych 
zadań rozwijających cechy 
psychomotoryczne, 
- angażowanie ucznia do 
prezentacji ćwiczeń, 
- stawianie ucznia w roli 
pomocnika i eksperta 
- kierowanie ucznia 
zdolnego do sekcji 
sportowych i klubów 
zgodnie z jego 
predyspozycjami i 
zainteresowaniami w ramach 
zajęć pozalekcyjnych. 
 
2. Stosowanie 
odpowiednich form i metod. 

- uzyskane 
wysokie wyniki przez 
uczniów, 
- uatrakcyjnienie 
procesu uczenia się. 

- przykładowe 
scenariusze lekcji. 

 
 
 
 

FORMA TREŚCI OSIĄGNIĘCIA SPOSÓB 
DOKUMENTACJI 

1. Konsultacje 
indywidualne / 
zespołowe z 
uczniami 
biorącymi udział 
w olimpiadach: 
 - z języka 
polskiego, 
historii 
 - języków 
obcych 

1. Etapy pracy 
badawczej: 
a) rozpoznanie  
zainteresowań i 
uzdolnień ucznia, 
b) zapoznanie z 
etapami pracy 
badawczej, 
c) określenie 
problemu  
(tematu) pracy 

- np. dostanie się ucznia do 
etapu okręgowego 
centralnego Olimpiady  
Literatury i Języka  
Polskiego 
- sukcesy w olimpiadach: 
Olimpiadzie Historycznej i 
innych.  
 
 
 
 

- prace uczniów 
- dyplomy 
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d) ustalenie i 
omówienie metodyki 
badań (przedmiotu, 
zakresu, metod 
badawczych). 
 2. Fachowa analiza i 
interpretacja dzieła 
literackiego. 
3. Praca z tekstami 
naukowymi, 
historycznymi, 
rozprawami historyczno-
literackimi.  
4. Zapis bibliograficzny. 
5. Tworzenie 
oryginalnej koncepcji 
pracy naukowej – 
koncepcja i weryfikacja. 
6. Opracowanie 
największych arcydzieł 
literatury światowej i 
polskiej (z uczniem kl. 
III – materiału II 
semestru kl.  
III i IV). 
7. Prezentacja 
ustna – wiedza na 
temat mowy ciała, 
erystyki. 

1. Przygotowanie do 
olimpiad językowych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uczestnictwo w 
olimpiadach, 
dostanie się do kolejnego 
etapu, 
- zajęcie wysokich miejsc, 

- z matematyki 1. Etapy pracy 
badawczej: 
- rozpoznanie  
zainteresowań i 
uzdolnień ucznia, 
- zapoznanie z etapami 
pracy badawczej, 
- określenie problemu  
(tematu) pracy 
- ustalenie i 
omówienie 
metodyki badań 

- dostanie się ucznia do etapu 
rejonowego, okręgowego 
Olimpiady Matematycznej 
przy: 
- UMK w Toruniu 
 

- prace uczniów 
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(przedmiotu, 
zakresu, metod 
badawczych).  
2. Fachowa analiza 
i interpretacja zadań 
(problemu). 
3. Praca z 
tekstami, materiałami 
uzupełniającymi. 
4. Tworzenie 
koncepcji i weryfikacji 
rozwiązań.  
5. Opracowanie zadań 
wraz z poprawnym 
komentarzem. 
6. Opiniowanie zadań 
przez nauczyciela (w 
formie dyskusji lub 
sugestii) 

- z fizyki,                  
z informatyki 

1. Zachęcanie uczniów 
do brania udziału w 
olimpiadzie. 
2. Udzielanie pomocy 
uczniom 
zainteresowanym. 
3. Przygotowanie 
uczniów do olimpiady. 

- dostanie się ucznia do etapu 
okręgowego Olimpiady 
Fizycznej i Astronomicznej 
- uczestnictwo uczniów w 
Olimpiadzie Informatycznej, 
- zajęcie dość wysokich 
miejsc 

- dyplomy 
- prace uczniów 
 

- z biologii 1. Procedury i obszary 
pracy z 
olimpijczykiem: a) 
rozpoznanie 
zainteresowań ucznia 
b) zapoznanie 
ucznia z etapami pracy 
badawczej 
c) postawienie 
problemu  
(tematu) badawczego 
d) określenie celu 
pracy badawczej 
e) omówienie i 
ustalenie metodyki 
badań: - przedmiotu 
badań, - zakresu badań 
(rodzaj i liczba 
parametrów), metod 
badawczych 

- zakwalifikowanie się ucznia 
do etapu okręgowego,  
centralnego Olimpiady  
Biologicznej, 
- dostanie się ucznia do etapu 
okręgowego, centralnego 
Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej, - uzyskanie 
znaczących miejsc w 
Olimpiadzie Wiedzy o 
Zdrowiu, 

- prace uczniów, 
- dyplomy 
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f) przedstawienie 
uczniowi możliwości 
zdobycia informacji z 
różnych źródeł 
 g) kierowanie, 
konsultowanie i 
weryfikowanie sposobu 
prowadzenia części 
eksperymentalnej badań 
h) omówienie i 
pomaganie przy 
interpretacji wyników  
badań oraz 
formułowaniu wniosków 
i) pomaganie w 
opracowaniu 
dokumentacji, sposobie 
prezentacji 
2. Rozwiązywanie 
testów. 

- z geografii 1. Przygotowanie 
uczniów do Olimpiady 
Geograficznej 

zakwalifikowanie się 
uczniów do etapu 
okręgowego, 
uzyskanie znaczących miejsc, 

- prace uczniów, 
dyplomy 

2. Konsultacje 
indywidualne / 
zespołowe z 
uczniami 
biorącymi udział 
w konkursach 

1. Konkursy 
recytatorskie: 
a) wybór tekstów 
poetyckich i 
prozatorskich do 
recytacji 
b) dykcja, intonacja 
i emisja głosu – 
ćwiczenia c) 
indywidualna, 
oryginalna interpretacja 
głosowa poezji i 
fragmentu prozy – 
ćwiczenia. 
2. Konkursy 

krasomówcze. 

3. Konkursy literackie: 
a) określenie 
zakresu wiedzy na 
konkurs 

- uczestnictwo i zajęcie przez 
uczniów wysokich miejsc w 
konkursach  
recytatorskich z języka 
polskiego, rosyjskiego, 
francuskiego, niemieckiego, 
angielskiego. 

- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc w 
konkursach. 

- dyplomy 

- dyplomy 
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b) ustalenie 
bibliografii i 
harmonogramu działań 
c) analiza i 
interpretacja tekstów 
źródłowych 
d) sprawdzenie 
poziomu  
 
 
 
 
 
 
 

Praca grupowa i 
indywidualna na 
terenie szkoły i 
poza nią 

1. Olimpiady 
przedmiotowe, 

2. Zawody, 
konkursy, 
turnieje,  

3. Koła 
zainteresowań- 
np. koło 
teatralne, 
humanistyczne, 

 
 
 
Np.: konkursy 
historyczne. 
Konkursy religijne 
Szkolne i międzyszkolne 
konkursy językowe. 
Konkursy 
programistyczne 
Konkursy recytatorskie 
Konkursy, turnieje 
sportowe 
Konkursy geograficzne, 
chemiczne, fizyczne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Np. uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc w 
Ogólnopolskim Konkursie 
„Wieki Średnie”. 
- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc w 
Konkursie Wiedzy Religijnej. 
- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc. 
- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc. 
- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc. 
- uczestnictwo i zajęcie 
wysokich miejsc. 
- uczestnictwo i aktywizacja 
uczniów 

- dyplomy 
- dyplomy 
- dyplomy 
- dyplomy 
- dyplomy 
- dyplomy, 
- prace uczniów 
- dyplomy, 
- nagrody 
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3. 
Przygotowanie 
imprez 
artystycznych 
i przedstawień 
teatralnych 

1. Tworzenie 
harmonogramu 
działań 2. Wybór 
uczestników, 
rozdzielenie funkcji. 
3. Tworzenie 
scenariusza imprezy, 
przedstawienia. 4. 
Przydzielenie ról 
aktorskich, 
opracowanie 
scenografii. 
5. Reżyserowanie 
przez polonistę prób 
roboczych (około 15-
20). 
6. Prezentacja 
imprezy, 
przedstawienia.  

- aktywizacja uczniów, 
rozwijanie ich talentów 
artystycznych 
- prezentacja imprez, 
przedstawień 

- przykładowy 
scenariusz 

4. Praca z 
uczniem chcącym 
pogłębiać 
bezpośredni 
kontakt z 
językiem obcym. 

1. Wymiana 
młodzieży IV LO  z 
młodzieżą innych 
krajów- Erasmus+. 
2. Studiowanie 
literatury obcojęzycznej. 
3. Korzystanie z 
filmów w wersji 
oryginalnej. 

- aktywizacja uczniów, 
zachęcanie uczniów do 
samokształcenia 

- kronika szkolna, 
-przykładowe 
scenariusze zajęć, 
- prace uczniów 



 

Strona 14 z  

    Posiłkując się na definicji opracowanej przez grupę, znanej jako Raport Marlanda: 
„Uzdolnionymi  i utalentowanymi nazywamy dzieci, o których wykwalifikowani profesjonaliści 
orzekli, że dzięki wybitnym zdolnościom są w stanie wykazać się zawansowanymi dokonaniami. 
W celu urzeczywistnienia wkładu, jaki dzieci te mogłyby wnieść w siebie i społeczeństwo, należy 
dostarczyć im zróżnicowanych programów i/lub usług edukacyjnych, wykraczających poza 
standardowy program szkolny”. 

Wśród dzieci, które są w stanie wiele dokonać, znajdują się dzieci wykazujące się 
osiągnięciami i/lub potencjalnymi zdolnościami w jednej lub kilku dziedzinach: 

� ogólne zdolności umysłowe 
� specyficzne umiejętności w głównych przedmiotach szkolnych 
� twórcze, produktywne myślenie 
� zdolności przywódcze 
� sztuki plastyczne i wykonawcze 
� zdolności psychomotoryczne 

     Albo cytując innego autora, (Gardnera z Uniwersytetu Harvarda) – „każdy człowiek 
posiada lepiej lub gorzej rozwinięte rodzaje inteligencji. Każdy charakteryzuje się 
swoistym profilem zdolności. Niektórzy mogą wykazywać względnie wysoki poziom 
w kliku inteligencjach, inni tylko w jednej”. 
Gardner opisał siedem względnie autonomicznych rodzajów inteligencji ludzkiej,                    
z których każda ma swoisty język, symbole i procesy. Inteligencja językowa obejmuje 
zdolności mówienia i słuchania i przejawia się w piśmie. Inteligencja muzyczna ma 
charakter słuchowy, przejawia się w komponowaniu i wykonywaniu muzyki. 
Inteligencja logiczno-matematyczna obejmuje „zdolność do umiejętnego operowania 
długimi łańcuchami rozumowań”. Inteligencja przestrzenna obejmuje wrażliwość 
wzrokowo-przestrzenną i przejawia się zarówno w osiągnięciach plastycznych, jak               
i naukowych, w dziedzinach wymagających wiernej pamięci wzrokowej lub 
rzutowania. Inteligencja kinestetyczna to zdolności ruchowe, pozwalające osiągać  siłę 
lub wdzięk w sporcie i sztuce. Gardner opisał jeszcze dwie formy inteligencji osobistej: 
inteligencję wewnątrzosobową , na którą składa się wysoki poziom samowiedzy i 
rozumienia samego siebie oraz inteligencję międzyosobową, która oznacza zdolność do 
przewodzenia, rozumienia innych i współodczuwania. 

     Sternberg w swoich rozważaniach natomiast pisał o trójdzielnym pojęciu inteligencji: 
„Inteligentne zachowanie to w gruncie rzeczy takie zachowanie, w którym zawiera się 
adaptacja, selekcja i kształtowanie realnych środowisk ludzi. O adaptacji mówimy 
wtedy, gdy jednostka stara się dopasować do środowiska, w którym żyje. O selekcji – 
gdy jednostka zamiast przystosowywać się do swego środowiska, decyduje się znaleźć 
nowe środowisko ( taka decyzja może wypływać ze stwierdzenia, że obecne 
środowisko jest naganne moralnie, niesprzyjające talentom lub zainteresowaniom 
jednostki itd.). Z kształtowaniem środowiska mamy do czynienia wtedy, gdy jednostka 
nie może znaleźć środowiska, które wydaje się jej odpowiednie. Jednostka wprowadza 
wówczas zmiany w środowisku, w którym żyje, aby poprawić jego dopasowanie do 
swoich zdolności, zainteresowań, wartości, móc czerpać zyski ze swoich mocnych 
stron i kompensować słabe.” 
     Spór: natura czy wychowanie trwa nieustannie wśród uczonych i wychowawców. 
reprezentanci teorii rozwojowej (Feldman i Bloom) twierdzą, że zachęcające, 
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opiekuńcze środowisko jest rozwojowym pomostem między możliwościami                       
a rzeczywistymi dokonaniami. 

Istotnymi determinantami osiągnięć są także cechy osobowości, zwłaszcza: 
� wytrwałość w doprowadzeniu pracy do końca, 
� integracja wokół celu, 

                     � pewność siebie, 
� brak poczucia niższości. 

     Analizując powyższe rozważania uczeń zdolny to- tak jak zakładamy w sylwetce 
absolwenta IV LO - uczeń: 

� samodzielny i odpowiedzialny, 
� rozwijający się intelektualnie, 
� postępujący zgodnie z zasadami moralnymi, 
� spostrzegawczy, 
� posiadający silną wolę, potrafiący planować własną pracę, 
� posiadający umiejętności interpersonalne, 
� przyjacielski, 
� dbający o rozwój duchowy i fizyczny, 
� wszechstronny i kreatywny, 
� zadowolony i pogodny, 
� mający poczucie własnej wartości, 
� mający wiedzę i potrafiący ją wykorzystywać w różnych sytuacjach, 
� potrafiący słuchać, 
� otwarty, 
� tolerancyjny,  
� wrażliwy i empatyczny,  
� radzący sobie ze stresem 

 
Rozwój intelektualny: 

� poszukujemy prawdy, przezwyciężamy lenistwo myślowe, 
� poznajemy swoje uzdolnienia, 
� rozszerzamy uzdolnienia, 
� umiejętnie poszukujemy informacji. 

W punkcie dotyczącym rozwoju moralnego pracujemy nad: 
� myśleniem wartościującym, 
� umiejętnością oceny własnych zachować, gotowością do poświęceń. 

W punkcie dotyczącym zdolności spostrzegania i kojarzenia pracujemy nad: 
� ćwiczeniem pamięci, � umiejętnością koncentracji, � wyostrzaniem 

zmysłów. 

W punkcie dotyczącym kształcenia woli pracujemy nad: 
� stawianiem sobie celów i osiąganiem ich, 
� odpowiedzialnością, 
� pracowitością, rzetelnością i wytrwałością. 
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W punkcie dotyczącym rozwoju duchowego i fizycznego pracujemy nad: 
� myśleniem refleksyjnym, 
� kształtowaniem sprawności fizycznej, 
� zdolnością do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem. 

Bardzo wiele dzieci zdolnych trafia do Szkoły i już w pierwszym roku edukacji przeżywa 
SNO. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć ma swój początek w sytuacji domowej, 
jednakże Szkoła i nauczyciele mogą bardzo wiele zmienić. 

Praca wychowawcza powinna koncentrować się na trójczłonowym modelu terapii SNO 
zawierającym 6 następujących kroków: 
� diagnozie, 
� komunikacji, 
� zmianie oczekiwań, 
� identyfikacji, � wyrównywaniu braków, 
� modyfikowaniu zachowań. 

Dzieci, u których najczęściej występuje SNO – grupa uległych konformistów: 
� perfekcjonistyczna X, � biedna X, � bierna X. 

Grupa dominujących konformistów: 
� uspołeczniona X, 
� sportowiec X, � prymus X, � artysta X. 

Grupa dominujących konformistów: 
� spryciara X, 
� zbuntowana X 
� twórczy X tyran domowy X Grupa uległych nonkonformistów: 
� nadpobudliwy X, 
� w rozterce X, 
� ofiara X, 
� chory X, 
� w depresji X. 
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PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM – OBSZAR WYCHOWAWCZY 

Rys psychologiczny – uczeń 
zdolny 

Formy i metody pracy Ewaluacja 

Uczeń etyczny, ma silne 
potrzeby poznawcze, 
koncentruje się często na 
jednej formie aktywności, 
(stąd czasami egocentryzm). 
Jest on ciekawy, może 
sprawiać wrażenie 
zarozumiałego i 
wywyższającego się. Cechuje 
go też czasem brak tolerancji 
dla odmienności poglądów i 
postaw innych ludzi w sferze 
wartości. Postawa ta ma 
charakter życzeniowy. Uczeń 
też czasem ukrywa swoje 
możliwości, aby nie stracić 
sympatii kolegów. Lubi w 
struktury zdefiniowanego 
przez siebie porządku. bywa, 
że uczeń taki nie używa 
swoich talentów tak, aby 
służyły całej społeczności, 
trzeba więc mu to 
uświadomić. 

1. Diagnoza potencjałów 
uczniów zdolnych, 
uwzględniająca 
informacje od 
rodziców, opiekunów, 
innych nauczycieli. 

2. Wspieranie w rozwoju 
ucznia w zakresie:  
umiejętności 
interpersonalnych: 
współpraca w grupie: 
(autoprezentacje, 
negocjacje, 
umiejętności tworzenia 
pozytywnej 
samooceny własnej i 
innych – zgodnej z 
kodeksem etycznym, 
bycie liderem, bycie 
osobą podążającą za 
liderem, itd. 

3. Współpraca ze 
środowiskiem  
rodzinnym w zakresie: 
identyfikacji 
predyspozycji i 
uzdolnień, doboru 
sposobów motywacji, 
formowania 
prawidłowych relacji 
rodzinnych 
(przeciwdziałanie 
nadmiernej 
koncentracji rodziców 
na dziecku zdolnym). 

4. Współpraca w 
obszarze  

1. Identyfikacja, diagnoza 
uczniów zdolnych: (arkusz, 
ankieta, kwestionariusz, 
wywiad, rozmowa). 

2. Wdrażanie metod 
pracy z  
uczniem zdolnym 
(indywidualizacja, autonomia, 
komunikacja) – spotkania w 
zespole z uczniem. 

3. Rozwiązywanie 
problemów wychowawczych 
uczniów zdolnych (rozmowa, 
przepływ informacji, z klasą, 
terapia). 

4. Rozwój potencjału 
twórczego ucznia szczególnie 
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5. 

6. 

7. 

 

 

dydaktycznym 
poprzez: konsultacje 
z nauczycielami, 
prowadzenie 
obserwacji uczniów 
zdolnych na terenie 
Szkoły, wdrażanie 
programu pracy z 
uczniem zdolnym. 
Udział w 
doskonaleniu kadry, 
w szkoleniach 
dotyczących pracy z 
uczniem zdolnym. 
Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
uczniów zdolnych (w 
miarę potrzeb). 
Pomoc w 
organizowaniu dla 
uczniów zdolnych 
różnych form 
aktywności, 
kontaktów z 
ciekawymi ludźmi, 
np. światem biznesu, 
kultury, nauki itp. 
Różnicowanie 
podejścia do ucznia 
zdolnego  
(indywidualizacja 
procesu nauczania i 
wychowania). 
Wdrażanie do 
autonomii w procesie 
dydaktycznym 
poprzez działania 
wychowawcze,  
dyskusje, spotkania, 
wymianę poglądów. 

zdolnego: (arkusz, ankieta, 
kwestionariusz). 

6. Uczelnie, fundacje, 
grupy charytatywne, 
sponsorzy. 

7. Scenariusze, wykłady 
itd. 

Program pracy z uczniem zdolnym jest ściśle powiązany z PROGRAMEM 
WYCHOWAWCZYM SZKOŁY i PLANEM PRACY SZKOŁY. Jego cele, zadania, sposób 
realizacji oraz kryteria sukcesu są jego dopełnieniem. Warunkiem realizacji są: określenie 
potrzeb ucznia, możliwości Szkoły, umiejętności nauczycieli oraz potrzeby środowiska (np. 
rodziców).  

 


