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SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z późn. zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleo na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidual-

nego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz.U. 2017 poz. 1580). 
5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły  

i placówki (Dz. U. Nr 41, poz. 362). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017. Poz.356). 

7. Rozporządzenie z 31 marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz.U. 2017 poz. 860). 

8. Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013–2020. 

9. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Program Pracy z uczniem zdolnym  spójny jest  z: 

1) Wewnątrzszkolnymi  Zasadami Oceniania; 

2) Przedmiotowymi Zasadami Oceniania; 

3) Programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły; 

4) programami nauczania; 

5) Planem Pracy Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§3 

Cele programu 

1. Cele główne: 

1) rozwijanie zdolności i zainteresowao uczniów; 

2) poszerzanie wiadomości i umiejętności; 
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3) przygotowania do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

4) przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej oraz kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. 

2. Cele szczegółowe: 

1) rozpoznawanie uzdolnieo i zainteresowao uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach 

wszystkich przedmiotów szkolnych; 

2) odpowiedni dobór zajęd pozalekcyjnych; 

3) stworzenie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego 

myślenia, zainteresowao i uzdolnieo; 

4) nauka efektywnych metod samodzielnego przyswajania wiedzy i zdobywania umiejętności; 

5) wzrost aktywności twórczej uczniów; 

6) wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce; 

7) rozwijanie przedsiębiorczości; 

8) rozwijanie umiejętności prezentacyjnych; 

9) kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi uzdolnieo przez udział w kołach zainteresowao, 

konkursach, forach; 

10) rozbudzanie wrażliwości społecznej ; 

11) prezentowanie osiągnięd uczniów na forum szkoły, w lokalnych mediach oraz na  stronach inter-

netowych placówki. 

 

§4 

Plan działao w ramach programu 

Lp. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji zadania 

1. Diagnozowanie uzdolnieo 

uczniów 

1. Obserwacja ucznia na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyj-

nych. 

2. Zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami uczniów. 

3. Analiza wyników testów diagnozujących przeprowadzonych 

dla uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształ-

cenia. 

4. Rozmowy z uczniem, ankieta dla uczniów w celu określenia 

profilu uzdolnieo i zainteresowao. 

5. Współpraca z rodzicami, wymiana informacji pomiędzy nau-

czycielami uczącymi w danej klasie. 

6. testy diagnozujące osiągnięcia po każdej klasie na każdym 

poziomie kształcenia. 

2. Nawiązanie współpracy 

z poradnią pedagogiczno- 

pedagogiczną.  

1. Rozpoznawanie uzdolnieo. 

2. Wspieranie nauczyciela w rozwijaniu uzdolnieo dziecka. 

3. Organizowanie warsztatów, szkoleo dla rodziców i uczniów. 

3. Nawiązanie współpracy 

z rodzicami 

1. Pedagogizacja rodziców. 

2. Współuczestnictwo w działaniach. 

3. Wsparcie. 

4. Konsultacje. 

4. Nawiązanie współpracy 

ze środowiskiem lokal-

1. Rozwijanie uzdolnieo poprzez udział w zajęciach organizowa-

nych przez  szkoły wyższe, izby, stowarzyszenia oraz inne or-
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nym ganizacje związane ze szkolnictwem zawodowym. 

2. Udział w  konferencjach, forach, warsztatach, wykładach, 

sympozjach i festiwalach. 

3. Udział w praktykach zawodowych oraz innych  dodatkowych 

zajęciach w firmach. 

4. Pomoc w organizacji staży absolwenckich. 

5. Promowanie uczelni wyższych w celu podjęcia dalszego 

kształcenia. 

6. Prenumerata czasopism. 

5. Doskonalenie  

nauczycielskiego  

warsztatu pracy z 

uczniem zdolnym 

1. Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach 

doskonalenia. 

2. Pogłębianie wiedzy  w celu przygotowania uczniów do udziału 

w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach itp..  

3. Analizowanie testów i zadao występujących na olimpiadach, 

konkursach, zawodach i egzaminach w celu ustalenia  

tematyki zajęd przygotowujących do konkursów. 

4. Organizowanie konkursów, zawodów oraz innych form 

konfrontacji wiedzy i umiejętności na etapie szkolnym. 

5. Przeprowadzenie własnej ewaluacji realizacji programu  

i osiągnięd ucznia. 

6. Udział w szkoleniach związanych z pracą z uczniem zdolnym. 

7. Wymiana doświadczeo, prowadzenie i udział w zajęciach 

otwartych. 

8. Korzystanie z najnowszej literatury metodycznej i fachowej. 

9. Wymiana doświadczeo z nauczycielami z innych szkół 

mających wyniki w realizacji programu  wspierania uczniów 

uzdolnionych. 

6. Motywowanie do rozwi-

jania uzdolnieo. 

1. Aktywizujące metody nauczania. 

2. Różnorodnośd form kształcenia. 

3. Dostosowanie metod nauczania do propozycji uczniów na 

podstawie przeprowadzonych  z nimi ankiet, rozmów oraz 

analiz wyników. 

4. Organizowanie konkursów, występów publicznych na forum. 

5. Udział w olimpiadach, zawodach i konkursach pozaszkolnych. 

6. Dzielenie się  nauczycieli swoimi pasjami związanymi z nau-

czanym przedmiotem. 

7. Zachęcanie do poszukiwania swoich uzdolnieo np.  w ramach 

Wieczoru Talentów. 

8. Informowanie uczniów o możliwościach uzyskiwania, 

za szczególne osiągnięcia,  stypendiów, nagród, indeksów 

szkół wyższych. 

7. Promowanie osiągnięd 1. Wystawy prac uczniów np. w ramach Wieczoru talentów. 

2. Drzwi Otwarte Szkoły. 

3. Prezentacje osiągnięd uczniów w czasie uroczystości szkol-
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nych, spotkao z uczniami gimnazjów i spotkao z rodzicami. 

4. Artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. 

5. Informacje na stronie internetowej szkoły.  

8. Organizowanie kształce-

nia uczniów zdolnych. 

1. Kółka zainteresowao w ramach projektów unijnych i szkol-

nych zajęd pozalekcyjnych. 

2. Wycieczki tematyczne. 

3. Projekty edukacyjne. 

4. Konkursy, olimpiady. 

5. Dodatkowe zadania (referaty, prezentacje). 

 

§5 

Ewaluacja realizacji programu 

1. Wyniki konkursów i olimpiad. 

2. Wyniki semestralne i koocowe.  

3. Tabele osiągnięd. 

 

§6 

Postanowienia koocowe 

1. Program zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 

2. Program wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Regulamin pracy z uczniem zdolnym w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną 30.08.2019 i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 

 


