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
Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

mazowieckie
Radom
Radom

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
Ul. Żeromskiego 10, 26-600 Radom
48/3627655
lo1@radom.pl.pl
http://www.kopernik.radom.pl

1. Rozwój zainteresowań i pasji młodzieży.
2. Realizowanie projektów, kształtowanie umiejętności pracy metodą projektu.
3. Poszerzanie wiedzy wykraczającej poza podstawę programową.
4. Nabywanie nowych umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń.
5. Możliwość sprawdzania się w różnych sytuacjach.
6. Uwrażliwianie na potrzeby innych, problemy lokalne, piękno wokół nas.
7. Rozwijanie umiejętności społecznych, pasji poszukiwawczych i badawczych.
1. Koło Fotograficzno – Turystyczne: Szkolna Galeria Mol, wystawy indywidualne i zbiorowe,
plenery, wycieczki, warsztaty, spotkania z twórcami fotografii, udział w konkursach
fotograficznych.
2. Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu: akcje, systematyczna praca u indywidualnych
podopiecznych, instytucjach pomocowych np. rodzinny dom dziecka, świetlice, warsztaty
3. Koło Żeglarskie: warsztaty, biwaki, regaty.
4. Szkoła Dialogu: realizacja projektu we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami
podczas, którego uczniowie poznają historię społeczności żydowskiej w Radomiu oraz
przygotowali wycieczkę śladami kultury żydowskiej po Radomiu, w której wzięli udział
liderzy społeczności żydowskiej z USA oraz p. Irwing Kempner z USA, inicjator projektu
Szkoła Dialogu, który chciał poznać rodzinne miasto swojej matki.
5. Sportowe: udział w zawodach sportowych, zorganizowanie II Turnieju Koszykówki oraz I
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora I LO im. M. Kopernika.
6. Zajęcia chemiczne i fizyczne: zajęcia kółka chemicznego, pokazy chemiczne i fizyczne w
ramach Radomskiego Pikniku Naukowego organizowanego przez Urząd Miejski, pokazy
podczas Dni Otwartych Szkoły oraz Dnia Odkrywców Talentów.
7. Zajęcia językowe (j. polski i obce): udział w konkursach recytatorskich i wokalnych.
8. Zajęcia „Matematyka – reaktywacja” (zajęcia we współpracy z Politechniką Wrocławską).
9. Koło Filmoznawcze: warsztaty, realizacje filmów.
10. „Wybieram e-fizykę” - zajęcia dla uczniów zdolnych we współpracy z Wyd. ZAMKOR
Koła zainteresowań, konsultacje indywidualne, warsztaty, praca metodą projektu, wycieczka
dydaktyczna, udział w wydarzeniach kulturalnych, aktywizowanie uczniów do udziału w
konkursach i olimpiadach, przeglądach, plenery fotograficzne, regaty żeglarskie, biwaki.

1. Stworzenie zespołów tematycznych (koła zainteresowań) w zależności od zainteresowań,
potrzeb i oczekiwań uczniów;
2. Stopniowanie trudności zadań;
3. Indywidualne konsultacje;
4. Dobór materiału, tematyki i formy zajęć do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów;
5. Tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
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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

Konkursy recytatorskie, artystyczne oraz związane z działalnością szkolnego wolontariatu:
Samorządowy Konkurs Nastolatków "8 Wspaniałych" – ucz. kl. 2d, została jedną z "8
WSPANIAŁYCH",
Ogólnoradomski Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej "Minstrel", I i III m.
IX Prezentacje Recytatorskie "Poetae Nascuntur Oratores Fiunt" DK Idalin - wyróżnienie,
XIV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - awans do finału Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika,
XIII Turnieju Słowa zorganizowanym przez MOK Amfiteatr w Radomiu - wyróżnienia;
I Forum Samorządów Uczniowskich - tytuł „ Najlepszy Samorząd Szkolny w Radomiu”;
Konkursy fotograficzne: "Z zapaśniczej maty Radomia" I nagroda; "Przyroda – piękno i precyzja.
Uchwycone inaczej" - w kat. pow. 16 lat - II nagroda – oraz wyróżnienie; "RAFA 2012" - 2
wyróżnienia; I Radomski Przegląd Twórczości Fotograficznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej
„Focus”- Dyplom RTF oraz 10 kwalifikacji do wystawy;
Olimpiady i konkursy przedmiotowe:
międzyszkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Londynie 4 m. oraz 2 wyróżnienia;
XXV Olimpiada Filozoficzna - zakwalifikował się do etapu ustnego II stopnia olimpiady;
"Olimpiada SOLIDARNOŚCI. Dwie dekady historii" – udział w finale wojewódzkim;
Olimpiada Medialna – udział w finale;
XXX konkurs chemiczny organizowany przez UT-H w Radomiu – 2 finalistów;
konkurs Polska w NATO – eliminacje wojewódzkie: III m.
Osiągnięcia sportowe:
II Turniej o Puchar Dyrektora I LO w piłce koszykowej chłopców. I m.
IX Radomska Olimpiada Młodzieży: 5 i 6 miejsce
XV Turniej Karate Seido w Radomiu na szczeblu wojewódzkim I m. w kategorii KUMITE.
Ogólnopolski Turniej SEIDO KARATE w Radomiu II miejsce w kategorii KATA
Projekty:
FILMOTEKA SZKOLNA - Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej. Reprezentanci naszej szkoły
zwyciężyli w Zadaniu nr 2 oraz zdobyli nagrodę za film promujący festiwal.
“Our town…and more” projekt zatwierdzony do realizacji przez Agencję Narodową Programu
Socrates Comenius w ramach programu unijnego Comenius “E-Twinning”.
„Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” – szkoła otrzymała tytuł Bezpieczna Szkoła.
Szkoła posiada Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Dzięki programowi ułatwione jest:
rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań w ramach wszystkich zajęć obowiązkowych i
pozalekcyjnych, kształtowanie i wspieranie kreatywności uczniów, wdrażanie do efektywnych
sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, wzrasta aktywność twórcza
uczniów, uczniowie ujawniają swoje mocne strony a ich osiągnięcia są promowane w szkole i
środowisku lokalnym.
MBP (Galeria M-10), Klub Żeglarski „Szkuner” , Rada Rodziców I LO, SCM „Arka” w Radomiu,
Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im, Mikołaja Kopernika, Forum Dialogu Między Narodami,
Urząd Miejski, PTTK, Domy Kultury (Idalin, Amfiteatr, MDK), OKiSz „Resursa Obywatelska”,
Uniwersytet Wrocławski, RTF, SKOZCRz w Radomiu, RKŚTiG „Łaźnia”, WSzS, MOSiR,
Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w
Radomiu.

Dyrektor „Szkoły Odkrywców Talentów” przesyłając materiały oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich
oraz wyraża zgodę na zamieszczenie zawartych w nich treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w formie, która
umożliwi ich pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku,
określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Dyrektor Szkoły
/-/
Agnieszka Ścieglińska
Podpis Dyrekcji i pieczęć szkoły
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