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Stworzenie uczniom zdolnym warunków do wszechstronnego, indywidualnego rozwoju
w różnych dziedzinach: naukowej, sportowej, artystycznej , pracy na rzecz innych ludzi.
Stworzenie uczniom możliwości poznania swoich uzdolnień i talentów oraz motywowanie do ich
rozwijania.
Opracowanie i wdrożenie „Szkolnego programu pracy z uczniem zdolnym” (funkcjonuje od kilku
lat). Udział szkoły w projektach edukacyjnych realizowanych przez instytucje pozaszkolne,
wspomagających rozwój uzdolnień uczniów w różnych dziedzinach (np. międzynarodowy
program GLOBE, projekt Establish realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim,
program „Lepsza szkoła – Sesja z plusem” z matematyki i program „Lepsza szkoła – język
polski”). Tworzenie i prowadzenie klas badawczo-przyrodniczych w ramach programu GLOBE.
Tworzenie i prowadzenie klas sportowych o specjalnościach: koszykówka, tenis stołowy, piłka
nożna. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
Indywidualizacja pracy z uczniem w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Przygotowywanie
uczniów do udziału w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych na różnych
szczeblach. Udział uczniów w zajęciach prowadzonych na uczelniach wyższych np. pokazy
chemicznych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej. Organizowanie na terenie szkoły pokazów chemicznych i fizycznych
przygotowywanych przez uczniów naszego gimnazjum i prezentowanych uczniom szkół
podstawowych i rodzicom. Udział uczniów w „Bliskich spotkaniach III stopnia z fizyką” – których
patronem i organizatorem była p. Renata Butryn – poseł na Sejm RP. Udział uczniów
w „Spotkaniach z astronomią” oraz w warsztatach nt. komunikacji interpersonalnej, które
odbyły się w ramach IX Lubelskiego Festiwalu Nauki, a zorganizowane zostały przez
stalowowolską filię KUL. Udział uczniów w zajęciach z zakresu wykorzystania interaktywnej
technologii w nauce informatyki zorganizowanych przez firmę i-tech Poland. Coroczny udział
uczniów w „Lekcji w kinie” - warsztaty poświęcone edukacji filmowej – temat tegorocznego
spotkania „Podróż po kinie gatunków”. Udział uczniów w „Muzycznej audycji multimedialnej”
w PSM w Stalowej Woli. Realizacja innowacji pedagogicznej „Klasa badawczo-przyrodnicza” oraz
programów autorskich klas sportowych o specjalności koszykówka, tenis stołowy i piłka nożna.
Udział uczniów w ogólnopolskich warsztatach GLOBE GAMES w ramach projektu GLOBE.
Współpraca z Teatrem im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – organizacja wyjazdów uczniów na
spektakle teatralne. Współpraca z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – udział uczniów w
wystawach i zajęciach organizowanych przez Muzeum. Realizacja uczniowskich projektów
edukacyjnych z różnych dziedzin i prezentowanie efektów pracy uczniów na forum szkoły.
Możliwość korzystania przez uczniów z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji
przedmiotowych (także indywidualnych), np. dla uczniów przygotowujących się do konkursów.
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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

Proponowanie uczniom dodatkowych zadań i problemów do rozwiązania – zarówno w formie
pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Praca z uczniami według opracowanych przez nauczycieli
naszej szkoły programów autorskich. Dodatkowe zadania do rozwiązania podczas typowych
sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Wskazywanie uczniom możliwości, jakie daje sięganie do
różnych źródeł informacji i wskazywanie, jak te informacje porządkować i wykorzystywać do
rozwiązania nietypowych problemów i zadań. Umieszczanie zadań dla uczniów na stronie
internetowej szkoły. Angażowanie uczniów do pracy metodą projektów, której efektem są np.
pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów. Indywidualne konsultacje dla uczniów, np.
przygotowujących się do różnego typu konkursów. Organizowanie wystaw prac plastycznych
uczniów. Możliwość prezentowania uzdolnień artystycznych podczas uroczystości szkolnych.
Umożliwienie uczniom udziału w różnego typu konkursach wiedzy, artystycznych i w zawodach
sportowych na różnych szczeblach organizowanych przez różne instytucje.
Nasze gimnazjum jest organizatorem Powiatowych Konkursów: z języka angielskiego, z języka
niemieckiego, ortograficzno-frazeologicznego, literackiego.
11. uczniów otrzymuje stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Stalowa Wola za szczególnie
osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne. 2. uczniów otrzymało stypendium w ramach projektu pn.
„Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa
podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”. 1. uczeń zdobył tytuł laureata, a 5. uczniów
zdobyło tytuł finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty (j. angielski, chemia, matematyka, geografia, historia,
j. niemiecki). 1. uczeń zdobył tytuł laureata, a 2. uczniów zdobyło wyróżnienia w Ogólnopolskim
Konkursie Geograficznym „Galileo 2013”, 1. uczeń zdobył tytuł laureata, a 2. uczniów zdobyło
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Panda 2013”, 6. uczniów zdobyło
wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 2. uczniów zostało
laureatami okręgowego konkursu „I Test Młodego Ekologa”, 3. uczniów zdobyło nagrody
w Powiatowych Konkursach Literackich i Poetyckich, wyróżnienie dla uczennicy
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, wyróżnienie dla uczennicy w Ogólnopolskim
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w kategorii poezja, 2. uczniów zdobyło
nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym. II miejsce drużyny G-5 w XI Edycji Powiatowego
Konkursu „Młody Matematyk”, III miejsce drużyny G-5 w III Międzygimnazjalnym Konkursie
Wiedzy Ekonomicznej. Nasze gimnazjum zdobyło V miejsce w województwie w Wojewódzkim
Podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów oraz I miejsce
w Powiatowej Gimnazjadzie za rok szkolny 2011/2012. Podsumowanie tegorocznych wyników
sportowych szkół gimnazjalnych odbędzie się dopiero na początku nowego roku szkolnego.
W szkole opracowano i wdrożono „Szkolny program pracy z uczniem zdolnym”. Zaletą tego
programu jest to, że został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia nauczycieli
naszej szkoły i uwzględnia możliwości naszej placówki związane m. in. ze środowiskiem,
w którym funkcjonuje szkoła oraz z możliwością korzystania ze wsparcia różnych instytucji
wspierających pracę szkoły i ośrodków akademickich (np. Lublin, Kraków).
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd ds. Atmosferycznych i Oceanicznych Stanów
Zjednoczonych – program GLOBE, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe – program „Lepsza szkoła”, Okręgowy Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli i w Jaśle – konkursy literackie, poetyckie,
warsztaty poetyckie dla uczniów,
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Teatr
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, firma i-tech Poland, szkoły ponadgimnazjalne z terenu
Stalowej Woli – udział uczniów w konkursach organizowanych przez te szkoły oraz w takich
imprezach jak np. sesje historyczne. Ponadto bardzo dla naszej szkoły cenna współpraca
z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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