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

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

pomorskie
słupski
Ustka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi
76–270 Ustka ul. Darłowska 18
(59) 8144 624
spnr1ustka@wp.pl
www.sp1ustka.neostrada.pl

*Rozwijanie uzdolnień sportowych. Wychowanie przez sport.
* Rozwijanie uzdolnień żeglarskich.
* Rozwijanie uzdolnień polonistycznych, inspirowanie do własnej twórczości, rozbudzanie wrażliwości na
sztukę, poszerzenie treści programowych.
* Rozwijanie uzdolnień wokalnych i artystycznych.
* Rozwijanie uzdolnień matematycznych.
*„Sportowa Jedynka”, zajęcia dla uczniów I–VI, odbywają się wg kryterium wiekowego. Wspomagają
rozwój fizyczno-psychiczny uczniów w wolnym czasie poprzez różne formy aktywności: siatkówka, szachy,
piłka ręczna, lekkoatletyka, tenis stołowy, zajęcia mają formę rozgrywek sportowych. Udział w Miejskiej
i Powiatowej Olimpiadzie Młodzieżowej, Ogólnopolskich Zawodach Lekkoatletycznych „Czwartki LA",
Biegach Olimpijskich „Kwakowo 2012", obozach szkoleniowych LA Klubu Sportowego Jantar Ustka.
* „Żeglować każdy może”, szkolenie żeglarskie i sportowe uczniów odbywa się na łódkach klasy Optymist
i Kadet w roku szkolnym i wakacje. Uczniowie biorą udział w regatach na Bałtyku i jeziorach Pomorza
Środkowego. Zdobywają umiejętności żeglarskie, ćwiczą tężyznę fizyczną, poznają zasady bezpiecznego
zachowania na wodzie, spotykają się ze sławnymi żeglarzami, którzy osiągnęli sukcesy.
* „Zakochani w słowie”, zajęcia dla uczniów IV–VI, wzbogacają wiedzę z zakresu literatury i kultury języka,
kształtują sprawność mówienia, słuchania i pisania, umiejętność tworzenia własnych utworów literackich,
rozwijają wyobraźnię, twórcze myślenie, samodzielność. Uczniowie poznają, interpretują utwory spoza
programu, sami piszą własne. Udział w konkursach „Corrida ortograficzna”, Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej, Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „Słowo Daję", Międzynarodowy
Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.
* „Rozśpiewana Jedynka”, zajęcia dla uczniów 0–VI, rozwijają zdolności muzyczne, wokalne i umiejętność
ruchu scenicznego. Uczą śpiewu z akompaniamentem, gry na instrumentach: gitara, pianino. Uczniowie
z klas 0–III objęci są zajęciami z rytmiki. Dzieci biorą udział w przeglądach artystycznych, festiwalach
piosenki, konkursach lokalnych i środowiskowych.
* „Zostań Mistrzem”, zajęcia dla uczniów klas IV–VI, rozwijają zdolności matematyczne, umiejętność
logicznego, abstrakcyjnego myślenia, wnioskowania, stosowania wiedzy w praktyce. Uczniowie pogłębiają
wiedzę i rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu trudności, pracują metodami aktywnymi
z wykorzystaniem programów multimedialnych.
* Zajęcia pozalekcyjne SKS – indywidualny trening biegowy, siłowy, wytrzymałościowy, wydolnościowy.
Udział w zawodach sportowych, obozy treningowe – zimą i latem w górach w Szklarskiej Porębie. Rozwój
sprawności ogólnej poprzez różne formy aktywności: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, unihokej,
koszykówka.
* Przygotowanie fizyczne i sprawnościowe w ramach treningu na akwenie Morza Bałtyckiego wiosną
i latem, zimą zajęcia sportowe i teoretyczne na sali gimnastycznej, regaty żeglarskie na Morzu Bałtyckim
i jeziorach Pomorza Środkowego.
* Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym, prowadzenie kół zainteresowań, organizacja
konsultacji grupowej i indywidualnej, wykorzystanie programów multimedialnych, wycieczki naukowe
i edukacyjne, spotkania z twórcami kultury, przeglądy twórczości młodych talentów literackich, konkursy
szkolne i międzyszkolne, eksponowanie sukcesów ucznia.
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Przykłady indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)

Czy szkoła posiada Szkolny
System Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/instytucjami
działającymi na rzecz ucznia
zdolnego

Możliwość wykonywania samodzielnego treningu na lekcjach wychowania fizycznego. Analiza
wykonywanych ćwiczeń i całego treningu z wykorzystaniem nagrania wideo. Zwiększanie
obciążeń treningowych i stopniowanie trudności ćwiczeń po wykonanej analizie. Udział w
zawodach sportowych i regatach żeglarskich z zawodnikami z wyższego szczebla sportowego.
Wzbogacanie wiedzy ucznia poprzez fachową literaturę, programy multimedialne i Internet.
Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych, wykorzystanie dodatkowych źródeł wiedzy,
różnicowanie stopnia trudności zadań, wspomaganie uczniów „słabszych" przez uczniów
zdolnych – pomoc koleżeńska, czytanie fachowej literatury, realizacja zadań
interdyscyplinarnych, oglądanie filmów, udział w spektaklach teatralnych, tworzenie własnych
tekstów poetyckich i prozatorskich.
Warsztaty wokalne, nauka gry na instrumencie, ćwiczenia emisji głosu, techniki oddychania,
dykcji, rytmiki.
Uczennica – Nagroda Burmistrza Miasta Ustka – status zawodnika: V klasa sportowa, osiągnięcia:
I miejsce rzut dyskiem: 25,85m; II miejsce kula: 7,56m. Finalistka Ogólnopolskich Czwartków
Lekkoatletycznych w Łodzi: rzut piłeczką palantową: 49m, skok wzwyż: 130cm. Najlepsza
zawodniczka w Polsce do lat 12, jest w kadrze województwa pomorskiego młodzików LA.
Uczeń – Nagroda Burmistrza Miasta Ustka – regaty w Pioniersku koło Kaliningradu „The Baltic Sea
– the Sea of Friendship”, II miejsce regaty na jeziorze Trzesiecko koło Szczecinka w ramach
Memoriału im. Falkowskiego, I miejsce regaty w Kamienicy Królewskiej na Kaszubach, I miejsce
Słupskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Nagroda Fair Play Międzynarodowe Regaty SOZŻ,
I miejsce generalna klasyfikacja – klasa Optymist; I miejsce regaty o Puchar Dyrektora Szkoły
w ramach Memoriału im. J. Kołpy. Marzec 2012 – wyjazd na Międzynarodowe Drużynowe Regaty
w kl. Optimist „Racing Team” organizowane przez Yacht Club Monaco.
Uczennica – wyróżnienia w kat. Proza, uczeń – wyróżnienia w kat. Poezja w Międzynarodowym
Konkursie Literackim Dzieci i Młodzieży w Słupsku pod patronatem Wandy Chotomskiej.
Publikacja ich tekstów w książce Wiatr ma w kieszeniach miliard skrzypiec Słupsk 2011.
Uczennica – Nagroda Burmistrza Miasta Ustka – Laureatka XII Festiwalu Twórczości Wojska
Polskiego Marynarki Wojennej – Złoty Żagiel, II miejsce IV Festiwal Piosenki Dziecięcej 2011,
Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Mikrofon dla Najmłodszych” – Izbica 2011, I miejsce XIII
Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieży Faworyci lata 2011, finalistka VII
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej.
Dwaj uczniowie – Nagroda Burmistrza Miasta Ustka, Wojciech Grzybicki – indywidualny tok
nauczania z matematyki. Średnia nagroda i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur” 2012. Finaliści Makroregionalnego Konkursu Liga Matematyczna,
wyróżnienie w Rejonowym Konkursie Interdyscyplinarnym Matematyka z Przyrodą.
TAK. Zalety: Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności
wykraczających poza program nauczania, kształtowanie kreatywności i rozwijanie twórczego myślenia,
rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pracy, współpraca nauczycieli przedmiotów i zespołów
samokształceniowych w zakresie rozpoznawania uzdolnień uczniów, opracowanie testów określających
poziomy umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy, realizacja zadań interdyscyplinarnych.
*Szkolny Związek Sportowy Ustka i Słupsk, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka, OSiR Ustka, Polski
Związek Żeglarski, UKS „Opty", Miejski Dom Kultury w Ustce, Teatr Narodowy we Wrocławiu, Muzeum
Ziemi Usteckiej, Podstawowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku, Teatr Impresaryjny w Słupsku, Centrum
Tańca GABI, Biblioteka Pedagogiczna, MKRPA w Ustce, Urząd Miasta Ustka.
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