FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy wypełnić poszczególne pola.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony.
METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Nazwa szkoły/instytucji:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

Cele podejmowanych
działań

Przykłady
systemowych działań
na rzecz uczniów
zdolnych

podlaskie
Białystok
II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
15–840 Białystok, ul. Narewska 11
(85) 6511416
zso2@um.bialystok.pl
www.zso2bialystok.pl

Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia, tworzenie warunków do osiągania
sukcesów poprzez zachęcenie do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,
tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw
twórczych, zwiększenie efektywności pracy całej szkoły, promowanie uczniów na
terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
Realizacja Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań
Uczniów „Śladami Einsteina”.
Realizacja programu DSD przygotowującego uczniów do uzyskania certyfikatu z języka
niemieckiego na poziomie B2/C1.
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów z uwzględnieniem
różnych form i metod pracy: 17 form zajęć pozalekcyjnych (np. rysunek
architektoniczny, filozofia, łacina, koło musicalowe) i 12 sekcji sportowych.

Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy

Praca z uczniem zdolnym za pomocą platformy edukacyjnej, tworzenie i wdrażanie
własnych programów dostosowanych do potrzeb konkretnych uczniów (np. elementy
języka biznesu w nauczaniu języka obcego, autorskie rozwiązania w nauczaniu
matematyki w klasach o rozszerzonym programie nauczania), indywidualne konsultacje
dla uczniów. Zajęcia pozalekcyjne, np. cykl zajęć z analizy matematycznej, zajęcia
artystyczne (grupa musicalowa), język łaciński – autorskie zajęcia dla uczniów
zainteresowanych i zdolnych (klasy medyczne).
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Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

Liderzy zespołów przedmiotowych opracowują w ramach Szkolnego Programu
Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów „Śladami Einsteina” plan
pracy z uczniem zdolnym na dany rok szkolny. Plan zawiera opis działań, które zostaną
podjęte przez zespół.
Praca w ramach projektu „Uczeń Online” – język francuski; innowacyjny kurs
opracowany na Szkolnej Platformie Edukacji Zdalnej Moodle, przeznaczony do pracy z
uczniem zdolnym – informatyka, biologia; autorski program zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów uzdolnionych – wychowanie fizyczne, koszykówka chłopców.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach i olimpiadach. Najważniejsze
osiągnięcia: 2 laureatów Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, laureat Olimpiady
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864”, 2 finalistów Olimpiady o
Diamentowy Indeks AGH z fizyki, 3 finalistów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z
matematyki, finalista Olimpiady Historycznej, 2 finalistów Olimpiady Wiedzy o świecie
antycznym, 2 finalistki Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, finalistka Olimpiady
Teologii Katolickiej, 3 laureatów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i
fizyki, finalista w Olimpiadzie Matematycznej, laureat w III Konkursie Matematycznym
Politechniki Białostockiej, finalista XIX Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz I
miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Negocjacyjnym „Małe Diploma”, finalista
w Konkursie Negocjacyjnym „Małe Diploma”, 2 wyróżnienia w III Konkursie
Matematycznym Politechniki Białostockiej, wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskim
Konkursie Geograficznym „Geo-planeta”, I miejsce w województwie w 14 Olimpiadzie
Przyrodniczej, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, finalista
Olimpiady Geograficznej, laureat Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, laureat (I
miejsce w Polsce) 10 Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.
Wszyscy absolwenci programu DSD uzyskali certyfikat DSD (Niemiecki Dyplom
Językowy), który uprawnia ich do podjęcia studiów w Niemczech, bez zdawania
egzaminów językowych oraz potwierdza znajomość języka niemieckiego w mowie i
piśmie na poziomie biegłości językowej (C1).

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

Absolwenci II LO uzyskali w 2011 roku najlepszy wynik w Białymstoku na egzaminie
maturalnym w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki, chemii, historii, wiedzy o
społeczeństwie, języka rosyjskiego.
Szkoła posiada: Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań
Uczniów „Śladami Einsteina”.
Dzięki działaniom podjętym w ramach programu udaje nam się efektywnie
identyfikować i diagnozować zdolności uczniów. Indywidualizacja nauczania wspomaga
szybszy rozwój uczniów zdolnych. Jedną z zalet programu jest umiejętność
kształtowania u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności,
rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości ucznia
zdolnego. Wspierane jest poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i
kierowania własnym rozwojem, poznawanie metod i technik uczenia się określonych
dziedzin wiedzy, wzbogacanie języka naukowego.
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Współpraca z innymi
osobami/instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

Komitety olimpiad i konkursów przedmiotowych, Centralny Wydział Szkolnictwa Za
Granicą (program DSD), Uniwersytet w Białymstoku (zajęcia dodatkowe dla uczniów
uzdolnionych w danej dziedzinie, wykłady, przygotowywanie prac np. na Olimpiadę
Biologiczną w Zakładzie Fizjologii Roślin), Politechnika Białostocka (wykłady, warsztaty,
koło matematyczne).
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