
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 dla uczniów klas I - VIII  

W RAMACH REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH (SPWUU) 

Zadania Sposób realizacji Osoby zaangażowane Termin realizacji 

1. Stworzenie adekwatnej do rodzaju 

uzdolnień uczniów oferty szkolnych zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami 

uczniów i ich rodziców. 

Opracowanie oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych. Dyrekcja szkoły IX 2021 

2.Zapoznanie uczniów z ofertą szkolnych 

zajęć pozalekcyjnych.  

Przedstawienie uczniom oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

Wychowawcy kl. I - VIII 

Dyrekcja szkoły 

IX/X 2021 

3.Zgłoszanie uczniów do Szkolnego 

Programu Wspierania Uczniów 

Uzdolnionych. 

Wypełnienie Karty zgłoszenia ucznia do SPWUU 

 i przekazanie jej do Zespołu ds. wspierania uczniów 

uzdolnionych. 

. 

Osoba zgłaszająca 

(nauczyciel, rodzic, 

wychowawca),  Zespół ds. 

wspierania uczniów 

uzdolnionych 

Cały rok szkolny 

 

 

4.Opieka nad uczniem uzdolnionym. Zaplanowanie pracy z uczniem uzdolnionym. Nauczyciel - opiekun ucznia 

uzdolnionego 

Cały rok szkolny 

5.Przedstawienie oferty konkursów, 

zawodów organizowanych przez szkołę 

i instytucje zewnętrzne. 

Opracowanie terminarza konkursów stałych w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

Koordynatorzy zespołu 

 

 

X 2021 

 

 

6.Podejmowanie przez szkołę różnych 

działań w zakresie rozwijania uzdolnień. 

Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu „SUPER 

TALENTY” : 

- ogłoszenie konkursu, zapoznanie z regulaminem 

- podsumowanie konkursu na uroczystym apelu 

Zespół ds. wspierania 

uczniów uzdolnionych, 

nauczyciele - opiekunowie 

uczniów uzdolnionych 

X 2021 - VI 2022 

 

 

 



Zorganizowanie Szkolnego Dnia Talentów  Zespół ds. wspierania 

uczniów uzdolnionych 

III 2022 

7. Prowadzenie zakładki na stronie 

internetowej szkoły ODKRYWAMY 

TALENTY. 

Aktualizowanie zakładki - informacje o bieżących 

konkursach, wstawianie wyników konkursów  

Koordynatorzy zespołu Cały rok szkolny 

8.Zwiększenie kompetencji kadry 

nauczycielskiej w zakresie wspierania 

rozwoju ucznia uzdolnionego.  

Szkolenia, warsztaty, spotkania w ramach zespołów 

przedmiotowych, wymiana doświadczeń, lektura 

fachowej literatury 

Osoby prowadzące 

szkolenia, kadra 

nauczycielska 

W miarę potrzeb 

9. Promowanie uczniów uzdolnionych. 

 

Eksponowanie osiągnięć i sukcesów uczniów 

uzdolnionych na tablicach na korytarzu, na stronie 

internetowej. 

Zespół ds. wspierania 

uczniów uzdolnionych 

 

Cały rok szkolny 

10.Objęcie opieką psychologiczno-

pedagogiczną uczniów uzdolnionych 

Pomoc w identyfikowaniu uczniów uzdolnionych  

 konsultacje ze specjalistami 

Pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

W razie potrzeb 

11. Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów 

uzdolnionych.  

Konsultacje ze specjalistami. Pedagog, psycholog szkolny W razie potrzeb 

 
 


