I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU

PAKIET UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO

ZASADY PRACY
Z UCZNIEM SZCZEGÓLNIE ZDOLNYM I PRZYZNAWANIA
„PAKIETU UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO”
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU
1. Kryteria rozpoznawania ucznia zdolnego – Kim jest uczeń zdolny? – Rodzaje zdolności
1) ogólne (akademickie – poznawcze, inteligencja);
2) uzdolnienia kierunkowe/specjalne np. artystyczne, sportowe, plastyczne, a także dotyczące poszczególnych przedmiotów szkolnych, np. matematyczne, językowe, biologiczne
itp.;
3) zdolności twórcze (obejmują efekty działalności twórczej, postawy, czynności, procesy –
powodują znaczące zmiany w świadomości społecznej, kulturze, nauce, technice, a także
w życiu codziennym).
2. Definicja
1) Przyjmujemy, że uczeń zdolny to ten, który ma możliwości dojścia do wybitnych osiągnięć
w danej dziedzinie bądź w wielu dziedzinach. Można zatem wyróżnić uczniów uzdolnionych wszechstronnie oraz uczniów uzdolnionych kierunkowo. Mówiąc o uzdolnieniach
mamy na myśli uzdolnienia nie tylko w dziedzinach nauki i teorii, ale również w sporcie,
muzyce, plastyce, itp.
3. Sylwetka ucznia zdolnego
1) Uczeń zdolny charakteryzuje się co najmniej jedną z trzech wymienionych cech:
a) wysokim poziomem zdolności ogólnych;
b) wysokim poziomem uzdolnień specjalnych/kierunkowych (np. artystycznych, sportowych, organizacyjnych, poznawczych związanych często z przedmiotami szkolnymi);
c) wysokim poziomem osiągnięć lub możliwością takich osiągnięć związanych z potencjałem w dziedzinach nauki, twórczości lub działalności społecznej (charytatywnej,
obywatelskiej, wolontariatu itp.).
2) Wymienione cechy poparte są walorami osobowości, m.in. wysoką motywacją, aktywnością własną, zaangażowaniem zadaniowym, zdolnościami przewidywania itp.
3) Cechy mogące utrudniać uczniowi zdolnemu funkcjonowanie w grupie szkolnej:
a) nadmierna koncentracja na jednej formie aktywności;
b) odwracanie się od zajęć i spraw typowych dla młodzieży w tym wieku;
c) odmienność zachowania i zainteresowań może być interpretowana jako zarozumiałość lub chęć wywyższania się co rodzi nieufność brak życzliwości otoczenia;
d) brak tolerancji dla odmienności poglądów i postaw innych osób w sferze wartości;
e) wysoka inteligencja i zdolności twórcze nie muszą iść w parze z podejmowaniem mądrych i przemyślanych decyzji;
f) uczeń szczególnie zdolny prezentując w klasie swoje intelektualne możliwości może
narażać się kolegom (zdarza się więc, że czasami ukrywa swoje możliwości);
g) uczeń o dużej pasji do pracy umysłowej może być mniej sprawny fizycznie od swoich
rówieśników, czasami więc zaniedbuje swój rozwój fizyczny;
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h) specyficzne poczucie humoru nie zawsze dobrze rozumiane i doceniane przez rówieśników;
i) wbrew panującym stereotypom dziecko uzdolnione ma często zaniżoną samoocenę.
4. Jak rozpoznać ucznia zdolnego? Sposoby identyfikacji:
1) obserwacja (m.in. zachowań znamionujących uzdolnienia np. aktywności własnej ucznia,
zadawania pytań, dociekliwości, prezentowania wiedzy wykraczającej poza program nauczania itp.);
2) wywiad (m.in. z uczniem, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, osobami spoza szkoły
pracującymi na co dzień z uczniem zdolnym);
3) testy predyspozycji i zdolności, kwestionariusze, skale, etc. – przeprowadzane przez licencjonowanych psychologów oraz w przypadku narzędzi o licencji otwartej – nauczycieli
lub inne osoby pracujące na co dzień z uczniami zdolnymi;
4) nominacje (nauczycielskie, rodzicielskie, zespołu klasowego, osób spoza szkoły pracujących na co dzień z uczniami zdolnymi);
5) prace, wytwory i osiągnięcia, np. prace plastyczne, utwory muzyczne, sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach;
6) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub psychologa szkolnego.
5. Zadania szkoły związane z uczniem uzdolnionym
1) Potrzebne jest tworzenie sprzyjającej atmosfery wokół uczniów obdarzonych szczególnymi zdolnościami i talentami, aby mogli optymalnie je rozwinąć ku własnemu pożytkowi
i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
2) Wychowanie i kształcenie powinno zmierzać do tego, aby motywacja uczniów zdolnych
do nauki opierała się nie tylko na celach związanych z własnym rozwojem. Młodzi ludzie
powinni mieć świadomość, że ich talenty powinny służyć całej społeczności.
3) Szkoła (nauczyciele) powinni stosować dodatkowe ułatwienia dla ucznia uzdolnionego m
in.
a) udostępniać sale ćwiczeń, bibliotekę, sprzęt sportowy (np. komputer, kserokopiarkę,
sprzęt sportowy) w czasie dodatkowym, podyktowanym potrzebami ucznia (w miarę
możliwości szkoły);
b) zorganizować grupę wspierającą pracę i uzdolnienia ucznia, (np. koło zainteresowań,
grupę pedagogów – opiekunów);
c) tworzyć specjalne wieczory autorskie, programy nauczania przedmiotów, które
szczególnie interesują ucznia, ewentualnie wzbogacać jego wiedzę umiejętności indywidualizując pracę (zadania dodatkowe, ćwiczenia, treningi);
d) organizować kontakty z placówkami zajmującymi się młodzieżą uzdolnioną, uczelniami, trenerami itp.
4) Każdy uczeń objęty pakietem zasad pracy z uczniem szczególnie zdolnym jest pod opieką
nauczyciela – opiekuna, który sprawuje nadzór, kontrolę, pomoc i ukierunkowuje ucznia
w jego rozwoju, a także sporządza informację o osiągnięciach ucznia szczególnie uzdolnionego, którą przedstawia corocznie na czerwcowej Radzie Pedagogicznej.
5) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni umożliwiać odrabianie zadań domowych w terminie uzgodnionym indywidualnie z uczniem.
6) Uczniowi zdolnemu można za zgodą Rady pedagogicznej umożliwić inny niż to przewiduje
statut szkoły termin klasyfikacji.
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7) Sprawdzian lub prace klasowe (z większej partii materiału) mogą być dla ucznia zdolnego
odroczone na okres, który uczeń uzgadnia z nauczycielem.
8) Jeżeli uczeń uczęszcza do szkoły nieregularnie (w związku z rozwijaniem własnych zainteresowań, talentu – poza szkołą) nauczyciel wyznacza mu termin nadrobienia zaległości i
umożliwienia poprawiania ocen.
9) Uczeń może za zgodą nauczyciela brać udział w lekcjach innych klas (niekoniecznie ze
swojego rocznika) w celu nadrobienia zaległości bądź rozwijania zainteresowań.
10) Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia są nie tylko usprawiedliwienia rodziców, ale również inne zaświadczenia.
11) Uczeń szczególnie zdolny podlega ocenianiu zachowania na tych samych zasadach co inni
uczniowie. Ocenę zachowania podwyższa mu się, jeżeli swoje talenty i uzdolnienia wykorzystuje dla dobra szkoły i środowiska.
12) Uczeń szczególnie zdolny ma prawo do dodatkowych konsultacji.
13) Wskazane jest, aby uczeń zdolny współpracował z uczniami o podobnych zainteresowaniach, umożliwiając im dodatkowy rozwój, zasługując tym samym na dodatkowe wyróżnienia ze strony szkoły.
6. Pomoc dla ucznia szczególnie zdolnego
1) Stypendia i pomoc materialna
a) Uczeń szczególnie zdolny (rodzice ucznia, wychowawca ucznia) może ubiegać się o
pomoc stypendialną.
b) Stypendia, o jakie może ubiegać się uczeń szczególnie to między innymi: Stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku, Stypendia przyznawane przez samorząd terytorialny.
c) Stypendia przyznawane są na podstawie ich regulaminów.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
a) Uczeń szczególnie zdolny ma prawo do wsparcia przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Pucku oraz pedagoga lub psychologa szkolnego.
b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
 diagnozuje potencjały i uzdolnienia dzieci szczególnie uzdolnionych
 opiniuje wnioski o objęcie dziecka szczególnymi formami edukacyjnymi (indywidualny tok nauczania)
 wspiera rozwój dzieci i młodzieży
 współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, funkcjami, stowarzyszeniami, samorządami
 doradza w konstruowaniu programów wychowawczych
 pomaga w organizowaniu warsztatów, kontaktów z ciekawymi ludźmi, organizowaniu wypoczynku
7. Zasady kwalifikowania ucznia jako szczególnie zdolnego, objętego „Pakietem Zasadami pracy
z uczniem szczególnie uzdolnionym”
1) Na zebraniu Rady pedagogicznej wychowawca klasy lub inny nauczyciel przedstawia sylwetkę – kandydaturę ucznia na podstawie wniosku złożonego przez wychowawcę klasy,
nauczyciela, przez samego ucznia lub jego rodziców, czy inną osobę, która sprawuje
opiekę wspiera ucznia w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań.
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2) Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu wszystkich opinii (mogą to być również osoby spoza
społeczności szkolnej) podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w poczet „szczególnie zdolnych” – większością głosów – na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
3) „Pakiet Ucznia Szczególnie Zdolnego” zostaje wręczony uczniowi na uroczystym apelu,
lub w przypadku braku takiej możliwości w obecności klasy do której uczęszcza uczeń.
4) Wraz z Pakietem Ucznia Szczególnie Zdolnego uczeń szczególnie zdolny oraz jego rodzice
otrzymują niniejszy regulamin – „Zasady pracy z uczniem szczególnie zdolnym i przyznawania „Pakietu Ucznia Szczególnie Zdolnego” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku”.
5) Uczeń może zostać wykreślony z programu pracy z uczniem zdolnym, jeżeli okaże się, że:
a) zaniedbuje swoje uzdolnienia;
b) nadużywa przywilejów programu dla własnych korzyści, przestając się uczyć, łamiąc
szkolne prawo, hamując własny rozwój;
c) Rada Pedagogiczna nie jest w stanie przeprowadzić ucznia przez tok nauki w danym
roku szkolnym z uwagi na jego ciągłe nieobecności i zaniedbywanie obowiązków
szkolnych.
6) Niniejsze „zasady” są rodzajem nagrody, przepustką do lepszego własnego rozwoju i
przyznawane są corocznie uczniom naszego liceum.
7) Regulamin „„Zasady pracy z uczniem szczególnie zdolnym i przyznawania „Pakietu
Ucznia Szczególnie Zdolnego” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w
Pucku” może być modyfikowany w miarę potrzeb po każdorazowym zatwierdzeniu
zmian przez Radę Pedagogiczną.
Uchwalono i zatwierdzono na zebraniu Rady pedagogicznej w dniu 02.04.2019 r.
Załączniki:



wzór wniosku
wzór informacji
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Wniosek o przyznanie
„PAKIETU UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO”
w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Pucku

Zgłaszam wniosek o przyznanie „PAKIETU UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO” w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Pucku

DANE OSOBOWE ZGŁASZANEGO – KANDYDATA
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko ........................................................................................................................
Klasa/rok szkolny ....................................................................................................................
Data urodzenia ...................... miejscowość ..............................woj.....................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................
ulica

................................................................................................................................................
kod pocztowy

5.

6.

miejscowość

telefon

e-mail

Uzasadnienie (osiągnięcia, dyplomy, plany rozwoju uzdolnień)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dane osoby zgłaszającej (w przypadku kiedy wniosku nie zgłasza sam uczeń – imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, stosunek do zgłaszanego
np. nauczyciel, wychowawca, trener itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Puck, dnia ................................

..................................................
czytelny podpis zgłaszającego

…………………………………….
czytelny podpis kandydata

ZAŁĄCZNIKI (dyplomy, itp.):
......................................................................................................................................................
7.
Decyzja Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Pucku
(pozytywna/negatywna i data jej podjęcia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
podpis dyrektora szkoły

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU

PAKIET UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO

Informacja o osiągnięciach ucznia objętego
„PAKIETEM UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO”
w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Pucku
1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................................
2. Klasa/rok szkolny ..........................................................................................................................
3. Informacje (osiągnięcia)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Puck, dnia ................................

..................................................
czytelny podpis opiekuna

