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Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji, zdolności i zainteresowań każdego ucznia na miarę jego możliwości.
Tworzenie optymalnych warunków do osiągania sukcesów szkolnych poprzez organizowanie różnorodnych
zajęć wspierających i kół zainteresowań.
Stwarzanie okazji do prezentacji własnych dokonań i osiągnięć.
Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. zajęcia wspierające, koła
zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz zajęcie kompensacyjno - wyrównawcze. Uczniowie
klas starszych mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w 34 kołach, a klas
młodszych – 23. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I – III uczestniczyli kolejny rok w projekcie
unijnym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia”.
Zielone Dni Siódemki są tygodniowym zwieńczeniem trwającego cały rok Szkolnego Konkursu
Ekologicznego. Każdego roku odbywają się w miesiącu kwietniu. W ramach całorocznych działań
prowadzone są różnorodne akcje, konkursy, zadania i projekty – zbiórki surowców wtórnych
(makulatura, aluminium, nakrętki, baterie, telefony komórkowe), zbiórki kasztanów i żołędzi;
„Sprzątanie świata” wraz ze sprawozdaniem; pasowanie na Małego Ekologa; Akademia Zdrowego
Żywienia; promocja zdrowego stylu życia – projekt „Trzymaj formę”; konkurs piosenki ekologicznej;
opracowanie i graficzne przedstawienie „Kodeksu ekologicznego SP 7”; realizacja projektów
„Elektroodpady – proste zasady”, „Moje miasto bez elektrośmieci”. Podsumowaniem konkursu jest
przyznanie 7 statuetek Najlepszego Ekologa i jednej statuetki – Najlepsza Ekoklasa oraz uhonorowanie
„Przyjaciela Szkoły Ekologicznej”. Podczas tygodnia „Zielone Dni Siódemki” odbywa się wiele imprez
towarzyszących: lekcje matematyki - „Zielone zadania”, „Matematyka z ekologią za pan brat –
przyrodnicze orgiami”, ekologiczne warsztaty plastyczne, warsztaty i zajęcia przyrodniczo – ekologiczne
dla zaprzyjaźnionych przedszkoli itp. Prowadzone działania służą realizacji projektu „Zielona Flaga”
XIX Głogowski Konkurs Ekologiczny pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa i Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta – nasza szkoła od wielu lat jest głównym realizatorem wyżej wymienionego konkursu.
Projekt ten trwa cały rok szkolny i ma zasięg powiatowy i obejmuje szkoły podstawowe i gimnazjalne.
Jego celem jest zwiększenie aktywności uczniów w działaniach na rzecz najbliższego środowiska,
poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz integrację środowiska lokalnego. Projekt jest zintegrowany z
obchodami Dnia Ziemi i obowiązującym w danym roku hasłem przewodnim. W ramach projektu
odbywają się konkursy plastyczne, konkurs ,,Eko-piosenka”, turnieje wiedzy ekologicznej, W bieżącym
roku szkolnym konkurs został wzbogacony o warsztaty żywieniowe z dietetykiem. Uczniowie
przygotowują prezentacje multimedialne, są współorganizatorami spotkań i paneli dyskusyjnych z
przedstawicielami lokalnych instytucji.
Gala Prymusów - Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się Gala Prymusów, na której nagradzani są
uczniowie osiągający wzorowe wyniki w nauce i zachowaniu. Podczas Gali prezentują się również
uczniowie przejawiający różnorodne uzdolnienia: wokalne, instrumentalne, aktorskie, recytatorskie i
taneczne. Uczniowie spełniający określone warunki otrzymują medale: Złota, Srebrna i Brązowa
Siódemka. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano tytuły uczniom klas VI, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki w zakresie poszczególnych dziedzin: Najlepszy Humanista w kategorii języka polskiego,
Najlepszy Humanista w kategorii historii, Najlepszy Humanista w kategorii języka angielskiego,
Najlepszy: Matematyk, Przyrodnik, Ekolog, Sportowiec, Sportsmenka, Muzyk i Plastyk.
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Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy
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

Nagradzani są również uczniowie reprezentujący szkołę i wyróżniający się na szczeblu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Szkolny Dzień Talentów – odbywa się każdego roku 21 marca. Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowują prezentacje, warsztaty, ciekawe doświadczenia fizyczne, chemiczne i przyrodnicze.
Ukoronowaniem jest pokaz „Mam talent”, na którym prezentują swoje talenty i uzdolnienia.
Diagnozowanie potrzeb uczniów
Praca w kołach zainteresowań, warsztatach tematycznych
Indywidualizacja pracy na lekcjach
Uczestnictwo w konkursach i zawodach sportowych
Realizacja projektów edukacyjnych oraz programów autorskich
Prezentacja osiągnięć uczniów w szkole i w środowisku lokalnym
Samodzielna praca nad zadaniami wskazanymi przez nauczyciela
Opracowanie i prowadzenie przez ucznia lekcji lub jej fragmentów
Wykonywanie pomocy dydaktycznych - w formie prezentacji lub strony WWW
Przygotowanie przez uczniów nagrań, prezentacji multimedialnych zawierających rozszerzony materiał
programowy
Współtworzenie szkolnej strony www zawierającej aktualności z życia szkoły
Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów, zawodów i przeglądów artystycznych
Proponowanie uczniom nowinek książkowych, ciekawych programów w Internecie, kursów metodą
online, ciekawych adresów stron internetowych oraz innych źródeł do wykorzystania.
Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami
Laureaci I, II, III, IV, V stopnia w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematyka “Oxford” Plus
Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
III m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Bez granic”
Wyróżnienie w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Pegazik”
I m-ce w Powiatowym Konkursie „Znam Harrego Pottera”
I m-ce w Powiatowym Turnieju „Matematyka może się przydać”
II m-ce w Powiatowym Konkursie Literackim „O złoty pączek głogu” , „Oda do radości”, „Mój przyjaciel
pies”
I m-ce i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
III m-ce w Powiatowym Etapie Konkursu Czytelniczego „Niewiarygodny świat szkolnych lat”
III m-ce Powiatowego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
III m-ce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Głogów przez wieki”
I, II, III m-ca w Powiatowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Twoja wiedza i czujka czadu w
domu, tlenek węgla nic złego nie robi nikomu”
I, II m-ce oraz wyróżnienie w Powiatowym Dyktandzie z Języka Angielskiego
I m-ce w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego
Laureaci II stopnia w Wojewódzkim Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”
III m-ce w Powiatowym Konkursie „Jak zdrowo się odżywiać”
III m-ce w Miejskim Konkursie „Ty też możesz uratować życie”
II m-c w Głogowskim Konkursie Ekologicznym po patronatem Prezydenta Miasta Głogowa
I m-ce w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej
Szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów opracowany i zatwierdzony do realizacji w
maju 2006 roku. Szkolny system wspierania zdolności to szereg planowych, systematycznych i
uporządkowanych działań, których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla indywidualnego
rozwoju zdolności, twórczego myślenia i zainteresowań uczniów. System tworzą wszyscy pracownicy
pedagogiczni szkoły, przy współudziale rodziców i uczniów oraz instytucji zewnętrznych. Szkoła wspomaga
wszechstronny rozwój ucznia poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne, stymuluje rozwój takich zdolności
dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu.
Nadleśnictwo Głogów, Fundacja Zielona Akcja w Legnicy, Urząd Miasta, Muzeum Historyczno –
Archeologiczne, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Głogowskie Obiekty Sportowe,
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, Dom Samotnej Matki, Bank PKO BP, UNICEF, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Amicus”, Miejski Ośrodek
Profilaktyki Uzależnień, Stowarzyszenie „Szansa”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głogowie.
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