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Cele podejmowanych 
działań

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Stwarzanie możliwości działania             
w różnych dziedzinach zainteresowań uczniów: artystycznej, plastycznej, muzycznej, 
sportowej, społecznej, przedmiotowej, naukowej.

Przykłady 
systemowych działań 
na rzecz uczniów 
zdolnych

W szkole odbywają się liczne konkursy przedmiotowe i tematyczne, zawody i turnieje 
sportowe. Istnieją kółka zainteresowań:  teatralne, plastyczne, historyczne, 
komputerowe, języka angielskiego, matematyczne, przyrodnicze, chór, redakcja gazetki 
szkolnej „Bzyczek”.

Od września 2013 r. w klasie II i III realizowany jest projekt „Akademia Małych Pisarzy” 
organizowany przez Gdańską Fundację Terapii i Rozwoju.

W ciągu roku szkolnego odbyły się liczne lekcje muzealne prowadzone przez: Muzeum 
Wisły w Tczewie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Narodowe w Gdańsku. 
Odbyła się także lekcja muzealna „Z wizytą u króla” w Pałacu w Wilanowie.

Organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzem , podróżnikiem, lekarzem, 
misjonarzem.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I – III miały raz w miesiącu Spotkania z Panią 
Muzyką . Pod kierunkiem muzyków i wokalistów dzieci poznawały różne instrumenty     
i  utwory muzyczne.

Systematycznie rozwijane są zainteresowania teatralne uczniów i wdrażanie do odbioru
sztuki teatralnej. 

 W ciągu roku szkolnego odbyły się wyjazdy do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu 
na przedstawienia: „Dziewczynka z zapałkami”, „Tajemniczy ogród”, 
„Czarnoksiężnik z krainy OZ”. 

 Szkoła przystąpiła do projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Dzięki temu 
uczniowie obejrzeli przedstawienia: ”Pułapka na myszy”, Szpak Fryderyk”, 
„Księga dżungli”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Sposoby pracy 
z uczniem zdolnym, w 
tym ciekawe metody i
formy pracy

Szeroko stosowana jest metoda pracy projektowej, dzięki której aktywność uczniów  
skupiona wokół jednego zagadnienia daje możliwość współpracy i zaangażowania 
uczniom o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach.   Praca indywidualna z uczniem 
zdolnym – poszerzanie zakresu zainteresowań, przygotowanie do konkursów. 

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

Uczniowie wykazujący szczególne zainteresowanie daną dziedziną lub przedmiotem, 
mogą liczyć na pomoc nauczyciela w zakresie wskazania  dodatkowych materiałów, 
literatury  i zadań.
Prowadzona jest pomoc indywidualna na zajęciach dodatkowych.

Efekty pracy 
(m.in. osiągnięcia 
uczniów)

I miejsce w powiecie w mini piłce nożnej dziewcząt
II miejsce w finale wojewódzkim mini piłki nożnej dziewcząt
IV miejsce w półfinałach wojewódzkich w mini piłce ręcznej dziewcząt
II miejsca w Powiatowym Konkursie Teatralnym za przedstawienie pt. „Legenda o Janie 
Pszczelarzu”
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Sporty zimowe – Soczi 2014”
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje wymarzone wakacje”
I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym  „Stop dla alkoholu w naszej gminie” 
Rola koordynatora  w europejskim programie współpracy szkół Comenius – „Our Lives 
by the Sea”. Współpraca ze szkołami z: Danii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Włoch i Turcji.
Udział w projekcie bliźniaczej współpracy szkół eTwinning – „When the Heros Need 
Help” – współpraca ze szkołą z Grecji.
II miejsce na Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Pruszczu Gdańskim – chór szkolny
I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym
Czworo uczniów zakwalifikowało się do wojewódzkiego etapu Konkursu z Języka 
Polskiego

Czy szkoła posiada
Szkolny System

Wspierania Zdolności
i Talentów?

( zalety)

Istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu nauczania lub toku nauki.

Współpraca z innymi
osobami/ instytucjami
działającymi na rzecz

ucznia zdolnego

Współpraca z wydawnictwami oświatowymi wspierającymi  szkolne konkursy                w
zakresie organizacji nagród konkursowych, dodatkowych materiałów edukacyjnych, 
konferencji i warsztatów poświęconym pracy z uczniem zdolnym: WSiP, GWO, Nowa 
Era, Macmillan. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach – lekcje biblioteczne, działalność 
artystyczna.

Fundacja „Żyć Godnie” w Kolniku – tematyczne warsztaty integracyjne.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – konferencje, szkolenia, warsztaty dotyczące 
pracy z uczniem zdolnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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