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„Łamigłówki zDolnej główki”,
czyli namysły na temat kształtowania
kompetencji przyszłości

Nauczycielu, zastanów się, które z Twoich uczniów ma takie
charakterystyczne zachowania, jak:
potrafi się koncentrować
na zadaniu, preferuje towarzystwo osób dorosłych, przejawia
niezależność, posiada bogate słownictwo, jest ciekawe świata i nowości, ma hobby. Eksperci twierdzą, że zdolne dziecko
szybko uczy się czytać i pisać, ponadto potrafi wyłonić z czytanego tekstu najistotniejsze elementy. W zakresie rozwoju
kompetencji społecznych, uzdolnione dzieci często mają skłonności przywódcze, choć zdarzają się również jednostki wycofane, stroniące od kontaktów z innymi1.
Dodam, że podstawą (intrygującego niektórych prelegentów)
tematu konferencji była lektura dwóch bardzo ciekawych publikacji: „Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg”2
i „Zwinny Talent” (dziewięć kluczowych zasad wyboru pracowników, którzy przetrwają nadchodzące zmiany)3, obie wskazują na
pewne dylematy o przyszłość naszych wszechstronne uzdolnionych
dzieci.
Jak obecny system edukacji ma przygotować uczniów do wyzwań przyszłości?
Podejmijmy wspólnie dyskusję, które dziś uznane kompetencje
kluczowe (zakres wiedzy
i umiejętności) oraz uzdolnienia
i zainteresowania dzieci i młodzieży będą jeszcze praktyczne,
oczekiwane i żywotne w rozwiązywaniu problemów społecznych
i nieokiełznanego rozwoju technologii w XXI wieku?
Dziś wskazujemy na takie kompetencje kluczowe, jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach
obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje
społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość,
świadomość i ekspresja kulturalna … Czy to nam wystarczy?
A czy słyszeliście o Teorii Chaosu i Efekcie Motyla?
Meteorolog i matematyk Edward Lorenz uznał, że wraz z pojawieniem się komputerów uda mu się połączyć dwie dziedziny,
którymi się zajmował. W 1960 r. stworzył układ 12 równań wyrażających relacje między temperaturą, ciśnieniem, prędkością
wiatru itd. Sądził, że prawie dokładne dane wejściowe dają
prawie dokładne wyliczenia. To przekonanie było jednak błędne.
Okazało się, że nawet banalnie mała zmiana danych liczbowych
na wejściu prowadzi do znacząco różnych wyników na wyjściu.
Dlatego nawet pozornie nic nie znacząca różnica na wejściu może
przynieść kompletnie inne efekty na wyjściu…4
Zapraszam do udziału w inspirujących wykładach i warsztatach podczas konferencji naukowej pod tytułem: „Łamigłówki
zDolnej główki”; być może choć w części odnajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania.
								
dr Jolanta Horyń
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Przypisy:
1 https://parenting.pl/uzdolnione-dzieci
2 Nikolas Carr, Płytki Umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.
3 Ralf Knegtmans, Zwinny Talent. Dziewięć kluczowych zasad wyboru pracowników,
którzy przetrwają nadchodzące zmiany, Imprint Media, Warszawa 2019.
4 https://eternityandfingerprints.wordpress.com/2018/10/21/efekt-motyla-w-jednej-chwili-zmienic-wszystko/
Zespół redakcyjny: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Noemi Nikończuk-Kowalczyk
Grafika na okładce: Elżbieta Kazańska
Korekta: Karolina Goczał
Druk: Abakus, ul. Perłowa 7, 55-200 Oława
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z ZAKRESU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

Łamigłówki zDolnej główki
Konferencja organizowana jest wspólnie przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz
Departament Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Wydział Współpracy z Zagranicą.
Dolny Śląsk od wielu lat szczególną troską otacza wybitnych uczniów, realizując programy i konkursy dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich, doceniając ich potencjał oraz motywując do
osiągania coraz lepszych wyników.
Terminy i miejsca konferencji:
• 13 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu
• 14 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu oraz filach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy
Cele konferencji:
• popularyzowanie idei Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia,
• wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w dziedzinie wspierania uzdolnień oraz pracy z uczniem wybitnie
uzdolnionym,
• wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem szczególnie uzdolnionym z dysharmonią rozwojową, oraz kierunków jego wsparcia.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych,
dyrektorzy i nauczyciele szkół z Dolnego Śląska. Wśród gości zagranicznych są delegacje z instytucji oświatowych i akademickich Rosji, Czech, Niemiec, Gruzji i Islandii. Uczestnikami wydarzenia będą również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych, powiatowych i miejskich ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane
problematyką wspierania uzdolnień.
13.11.2019 r. językiem konferencji dla gości zagranicznych jest język angielski (tłumaczenie konsekutywne), natomiast 14.11.2019 r. w filiach DODN język będzie uzależniony od potrzeb delegacji zagranicznych. Pomocą językową podczas konferencji służą konsultanci DODN: dr Joanna Kaczmarska, Ewa Engel, Sabina Czajkowska-Prokop, Wiktor Szanin.

Przewodniczący konferencji: dr Jolanta Horyń – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Komitet naukowy konferencji:
• prof. dr hab. Zbigniew Kurcz – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Pogranicza,
• prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Socjologii Edukacji,
• prof. dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Grup
Dyspozycyjnych,
• prof. dr hab. Tomasz Grzyb – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii, Filia
we Wrocławiu,
• prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu,
• prof. dr hab. Janina Florczykiewicz – Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlicach, Wydział
Nauk Społecznych i Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach,
• prof. dr hab. Urszula Soler – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych,
• dr Barbara Dobrowolska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach, Instytut Pedagogiki,
Pracownia Sztuki,
• dr Jolanta Horyń – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Komitet organizacyjny konferencji:
• Kadra kierownicza DODN: Jolanta Horyń, Jolanta Szwedowska, Jan Lewandowski, Mariola Berg, Bogumiła Bogucka, Aleksander Wlizło.
• Zespół Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień, konsultanci we Wrocławiu i w filach: Jelenia
Góra, Legnica, Wałbrzych.
Zapraszam w imieniu obu Komitetów
dr Jolanta Horyń
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
www: dodn.dolnyslask.pl
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Łamigłówki zDolnej główki
Konferencja odbędzie się w dniach
13 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu
oraz 14 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu
oraz filach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy
Dzień 1: WROCŁAW, 13 listopada 2019 r. (godz. 9.00 – 18.00)
8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30
1. Przywitanie gości: dyrektor Jerzy Komorowski – Departament Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i dyrektor Jolanta Horyń – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
2. Wystąpienie: Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty
Sesja 1: 9.30 – 11.30
„Analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale
ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie”. (Alvin Toffller)
Moderatorzy: prof. dr hab. Jan Maciejewski
prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź
• prof. dr hab. Tomasz Grzyb – iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci
są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe
• prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Talent to za mało: o znaczeniu pasji,
wytrwałości i pogłębionych ćwiczeń w rozwoju zdolności osób wybitnych.
• prof. dr hab. Janina Florczykiewicz – Zdolności twórcze i ich rozwój. Metoda warsztatu twórczego Eugeniusza Józefowskiego
• prof. dr hab. Urszula Soler – Zdolne dziecko w szkole – trzy trudne lekcje
rodzica
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
Występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu/wicedyrektor Sergiusz Antochewicz
Sesja 2: 12.00 – 14.00
„Komunikowanie międzykulturowe jest przekraczaniem granic własnej
kultury, wychodzeniem na pogranicza, styki kulturowe, aby wrócić
bogatszym wewnętrznie i nabyć umiejętności porównywania nie w kategoriach: lepsze – gorsze, ale w kategoriach: inne, ciekawe, bodźcujące,
zastanawiające”.
(Jerzy Nikitorowicz)
Moderatorki: dr Jolanta Horyń/dr Elżbieta Chromiec
• dr Barbara Dobrowolska – Dziecko szczególnie uzdolnione w wielokulturowej szkole. Peregrynacje teoretyczno-praktyczne na przykładzie badań
własnych
• PhDr. Martina Skalková – Identifying and supporting gifted pupils with
behavioral and learning disorders
• prof. Siergiej Tarasow (referat w zastępstwie wygłosi Aleksiej Andriuszyn) - O systemie wspierania uzdolnień w Obwodzie Leningradzkim
• prof. Wiktor Piotrowicz Tarantuj – Teoria i praktyka pracy z dzieckiem
uzdolnionym na Białorusi, pracownik naukowy Instytutu Grodzieńskiego,
kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Białoruś
• Międzynarodowy panel dyskusyjny na temat wspierania uzdolnień
14.00–15.00 Lunch
Wystawa rzeźb art. Piotra Butkiewicza i jego uczniów
z Zespołu Szkół Plastycznych
im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu
Prace uczniów Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych
Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Sesja 3: 15.00–16.00
Moderatorzy: Paweł Nowak i Halina Nawrotek
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
„Jeśli chcesz zbudować statek, nie nawołuj ludzi do zdobywania drewna,
lecz rozbudź w nich tęsknotę za bezkresnym morzem”. Antoine de Saint – Exupery
15.00–15.45 Wręczenie szkołom Certyfikatów Szkół Wspierających Uzdolnienia
Prezentacja posterowa szkół certyfikowanych oraz placówek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego
15.45–16.00 dr Jolanta Horyń – podsumowanie pierwszego dnia obrad
i zaproszenie do dalszych aktywności w komnatach (poniżej) oraz program
na dzień następny.
Sesja 4: 16.00 – 18.00:
Możliwość wyboru sekcji przy rejestracji (13.11.2019, godz. 9.00)
16.00 – 16.30 – wykłady wprowadzające do obszarów tematycznych, dyskusja w sekcjach
16.30 – 18.00 warsztaty w sekcjach (możliwość wymiany doświadczeń
w zakresie poszczególnych aktywności w komnatach uzdolnień).
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Komnaty kompetencji przyszłości

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. (Konfucjusz)

Komnata międzykulturowa [Mędrzec kompetencji: Ewelina Mucha, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Wykład: dr Elżbieta Chromiec Ambasadorzy Dialogu – Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
Prywatna Szkoła Podstawowa American School of Wrocław – praca z dziećmi
obcojęzycznymi, Szkoła Podstawowa Niepubliczna „Leonardo Da Vinci” – chińska kaligrafia, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego
Kadr w Legnicy.
Komnata informatyczna [Mędrzec kompetencji: Wiktor Szanin, Dolnośląski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Wykład: dr inż. Jarosław Drapała - Politechnika Wrocławska - współautor projektu „Język maszyn”
Dominik Krawczyk - zajęcia multimedialne z tabletami; Joanna Wachowiak - przykłady wykorzystania druku 3D w edukacji; Soft Power sp. z o.o. Liga Niezwykłych
Umysłów; Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus” we Wrocławiu.
Komnata sportowa [Mędrzec kompetencji: Błażej Szymczak, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Wykład: Wojciech Bartnik - bokser, brązowy medalista olimpijski w wadze półciężkiej, zawodnik MMA
Dyrektor Bogusława Kozłowska, Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu i dwóch wicemistrzów świata w Kickboxingu; dr Urszula Opłocka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61; Jacek Jackowiak – Stowarzyszenie Pro Run; Jacek Skorupski – projekty:
I Love Rolki, Wrocław Rolkuje; Tomasz Zatoń – Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu.
Komnata artystyczna [Mędrzec kompetencji: Elżbieta Kazańska, Dolnośląski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Wykład: dr inż. Wojciech Kilian, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Budownictwa
Komnata artystyczna będzie zaaranżowana przez instalację p. Anny Morawieckiej, która takie formy realizuje ze swoimi podopiecznymi.
Panel dyskusyjny na temat rozwijania uzdolnień artystycznych podopiecznych:
Sylwia Semeniuk-Przymęcka – nauczycielka plastyki i matematyki z SP 93 we
Wrocławiu, artysta plastyk, zainaugurowała w ubiegłym roku Nadodrzański
Przegląd Talentów; Tutoring – Małgorzata Lubańska DODN.
Komnata matematyczna [Mędrzec kompetencji: Jolanta Lazar, Dolnośląski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli]
Wykład: Michał Śliwiński – Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, Nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 we Wrocławiu, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego
Jacek Kachel: warsztaty teambuildingowe z kostką soma programowania,
Wrocławski Park Technologiczny.
Komnata kreatywna [Mędrzec kompetencji: Barbara Bieńkuńska, Dolnośląski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Wykład dr Ewa Szkic-Czech: Wykład o marnotrawstwie – Dolnośląski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; Fundacja Image; Fundacja: Partnerstwo
na rzecz Edukacji Sukcesu.
Komnata specyficznych potrzeb edukacyjnych [Mędrzec kompetencji: ks. dr
Piotr Sierzchuła, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu]
Mariusz Barański - dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze; Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej; Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących we Wrocławiu; Agnieszka Chojnacka – Rozwijanie umiejętności społecznych w oparciu o pasje i uzdolnienia dziecka.

DZIEŃ 2: Wrocław, 14 listopada 2019 r. (godz. 9.30 – 14.30)
9.00 – 9.30 - Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 - Powitanie gości, dyrektor Małgorzata Medyk – Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i dyrektor
Jolanta Horyń - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
9.45 – 10.00 Marek Sieczka – starszy wizytator, jako przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przedstawi uregulowania prawne wspierania uzdolnień
Sesja 1: 10.00 – 12.00
Moderator: Lech Stempel, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Prezentacja szkół certyfikowanych w ramach Dolnośląskiej Sieci Wspierających Uzdolnienia – koordynacja: Paweł Nowak, Halina Nawrotek
Przerwa kawowa 12.00 – 12.30
Sesja 2 Warsztaty 12.30 – 14.00 w poniższych sekcjach równolegle:
Warsztat 1 – Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego wg typów wyodrębnionych przez Bettsa i Neiharta („odnoszący sukces”, „buntownik”, „ukrywający uzdolnienia”, „odrzucony”, „podwójnie wyjątkowy” - ich droga
do osiągnięcia typu „autonomiczny”) – Paweł Nowak, Halina Nawrotek,
Lech Stempel
Warsztat 2 – Fundacja Uniwersytet Dzieci - Wykorzystanie Metody Pytań i Doświadczeń – Mirela Skaczyło, Ewelina Mucha
14.00 – 14.30 Podsumowanie konferencji: dyrektor DODN dr Jolanta Horyń

OBLICZA

Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM
WSPIERANIA UZDOLNIEŃ
MA JUŻ 20 LAT
Trzeba uczyć się grać nie od tych,
którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać (Galileusz)

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień wpisany jest w strategię rozwoju regionu, obejmuje całe województwo, oparty jest na współpracy środowiska edukacyjnego i jednostek samorządu terytorialnego od 1999
roku.
Podmiotami DSWU są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty,
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, samorządy lokalne, powiatowe ośrodki doskonalenia nauczycieli,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczelnie Dolnego Śląska, przedszkola i szkoły współtworzące Dolnośląską Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz organizacje pozarządowe.
Filarem systemu jest Dolnośląska Sieć Szkół
Wspierających Uzdolnienia. Powstała w 2002 r. z myślą o placówkach oświatowych, które uznają za priorytet zaspokojenie potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów i nastawione są na działania daleko wykraczające
poza realizację sztywnych programów nauczania i wychowania. Ich dbałość o harmonijny rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży nie kojarzy się z sformalizowanym zapisem o obowiązkowych zadaniach szkoły, a przekłada na rzeczywiste przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do sieci przystępują szkoły wspierające uzdolnienia, a nie wyłącznie uczniów zdolnych, utalentowanych, o już zidentyfikowanych
predyspozycjach. Założenie, że w każdym uczniu tkwi
potencjał do rozwoju, powoduje, że myślenie o edukacji
w kategoriach egalitarnych przeważa tu nad często lansowanym podejściem elitarnym, uwzględniającym potrzeby wybrańców.
Taka filozofia wymaga dużego nakładu pracy ze strony środowiska szkolnego, a szczególnie nauczycieli, którzy stają się odpowiedzialni nie tylko za stymulowanie
rozwoju umysłowego uczniów, ale i stworzenie przyjaznej atmosfery współpracy, klimatu zaufania i bezpieczeństwa.
www: dodn.dolnyslask.pl

Podstawowym zadaniem szkół wstępujących do DSSWU jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów,
ich zainteresowań, uzdolnień i talentów. Jest to punkt
wyjścia do dalszych działań, które mają uruchamiać mechanizmy twórczego myślenia, wyzwalać stan uskrzydlenia i motywować do pracy.
Nastawienie na aktywizowanie uczniów, zachęcanie
ich do wysiłku ma odzwierciedlenie w licznie realizowanych programach i projektach. Są wśród nich takie, które
rozwijają pasje poznawcze z zakresu konkretnych dziedzin wiedzy czy sztuki, ale i takie, które zbliżają młodego
człowieka do środowiska lokalnego, przygotowują go do
życia w strukturach demokratycznego państwa, kształtują postawy i osobowość.
Wiele podejmowanych inicjatyw ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala uczniom holistycznie spojrzeć
na otaczającą rzeczywistość. Niezaprzeczalną wartością wszystkich realizowanych zadań jest na pewno integrowanie społeczności szkolnej i celebrowanie osiągnięć
uczniów.
Nie ulega wątpliwości, że bogata oferta zajęć i wysoka jakość usług edukacyjnych szkół należących do DSSWU jest w dużej mierze wynikiem postawy kadry pedagogicznej, która nastawiona jest na ciągłe doskonalenie
swoich kompetencji zawodowych.
Stała obecność w praktyce szkolnej aktywizujących
metod pracy z uczniem i treningu twórczego myślenia,
w połączeniu z działaniami na rzecz stymulacji rozwoju
osobowości (m.in. przez umożliwienie samopoznania)
oraz atmosfera współpracy, a nie rywalizacji, daje wymierne rezultaty. Ich świadectwem jest zadowolenie najważniejszych podmiotów życia szkoły – ucznia i jego rodziców.
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia otrzymało 76 placówek. Obecnie (po likwidacji gimnazjów) do
DSSWU należy 46 placówek z województwa dolnośląskiego, a kilka jest w drodze postępowania akredytacyjnego. Przynależność do sieci sprzyja promocji w środostrona
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wisku lokalnym, nobilituje i dodaje prestiżu, ale też jest
wielkim wyzwaniem. Wymaga bowiem generowania i realizowania nowych pomysłów, kształtowania w sposób
ciągły autonomicznej motywacji poznawczej wśród wychowanków, dużej aktywności i co tu dużo mówić…wielkiej pasji i entuzjazmu nauczycieli.
W ramach systemu funkcjonuje Dolnośląska Kapituła
Wspierania Uzdolnień – to gremium powołane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zatwierdza Regulamin akredytacji szkół w obszarze wspierania uzdolnień,
przyznaje szkołom Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, przy czym decyzja Kapituły o przyznaniu lub nieprzyznaniu szkole Certyfikatu jest ostateczna. W skład
Kapituły - zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 11 czerwca 2019 r. - wchodzą:
• Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwy do spraw edukacji – Przewodniczący Kapituły;
• Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Zastępca
Przewodniczącego Kapituły;
• Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
• Dolnośląski Kurator Oświaty;
• Przedstawiciel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia
i Opola;
• Przedstawiciel Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych;
• Przedstawiciel Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
• Przedstawiciel Departamentu Marszałka;
• Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy;
• Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;
• Przedstawiciel organizacji pozarządowej, realizującej
zadanie w ramach konkursu „zDolny Śląsk”.
W imieniu Kapituły procedurę akredytacji szkół i placówek przeprowadza Komisja Akredytacyjna. W jej skład
wchodzą oddelegowani przedstawiciele Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, powołani przez przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej.
Podstawowe elementy Dolnośląskiego Systemu
Wspierania Uzdolnień dotyczą przemyślanych działań
różnych podmiotów. Są to między innymi:
• realizowane szkolne systemy rozwijania zainteresowań
i wspierania uzdolnień;
• szkolenia organizowane przez DODN dla nauczycieli
(m.in. dla liderów wspierania uzdolnień w szkołach, z zakresu psychopedagogiki uzdolnień, pedagogiki twórczości, strategii, form i metod pracy z uczniem zdolnym,…);
strona
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• konkurs: zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych (wcześniej dwa konkursy: zDolny Ślązaczek dla uczniów szkół podstawowych i zDolny Ślązak Gimnazjalista dla
uczniów gimnazjów);
• konferencje (międzynarodowe, regionalne, lokalne) dla
środowisk oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
• stypendia i granty UM dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zDolny Śląsk),
• różne przedsięwzięcia edukacyjne na rzecz wspierania
rozwoju ucznia zdolnego (w tym do 2018 roku granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).
Za priorytety w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań w pracy szkół na rzecz rozwijania zainteresowań
i uzdolnień przyjmuje się:
• budowanie systemowych rozwiązań (w ujęciu egalitarnym i elitarnym);
• tworzenie sprzyjającego klimatu wokół problematyki
wspierania uzdolnień;
• inicjowanie współpracy całego środowiska edukacyjnego.
W ramach struktury organizacyjnej DODN funkcjonuje Zespół Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień,
którego członkowie koordynują działania związane
z funkcjonowaniem szkół w DSSWU. Wśród nich są:
• prowadzenie szkoleń dla szkół (na temat budowania systemu wspierania uzdolnień w szkole/placówce) i nauczycieli (w szeroko pojętym obszarze pracy z uczniem zdolnym);
• przygotowanie merytoryczne szkolnych liderów wspierania uzdolnień do skutecznego pełnienia swojej roli;
• pomoc w projektowaniu szkolnych programów rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień (opiniowanie);
• akredytacja szkół wnioskujących o przyjęcie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia;
• budowanie Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
Uzdolnienia;
• inicjowanie i koordynowanie różnorodnych działań na
rzecz wspierania ucznia uzdolnionego (współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami wychowania pozaszkolnego,
konferencje, wydawnictwa, konkursy przedmiotowe/interdyscyplinarne/tematyczne, projekty edukacyjne);
• propagowanie idei wspierania uzdolnień.
Opracowanie:
H. Nawrotek, K. Pac-Marcinkowska,
P. Nowak, E. Wierbiłowicz, J. Kaczmarska
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Szkoła Podstawowa
im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Dyrektor szkoły:
Beata Ćwiek
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Danuta Zaradna
Data nadania certyfikatu:
20.03.2012 r.

W

Szkole Podstawowej w Bielanach Wrocławskich realizowanych
jest wiele ciekawych zajęć, które mają na celu rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Na szczególną uwagę zasługują:
• Cykliczny projekt realizowany w klasach VI - VII przy współudziale Fundacji Uniwersytet Dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 projekt
nosił nazwę „Kompetencje na szóstkę” i jego głównym celem był rozwój kompetencji społecznych, natomiast w roku szkolnym 2018/2019
realizowany był pod hasłem „Klimatyczna klasa” i miał na celu kształtowanie postawy wrażliwości na kwestie związane z ochroną środowiska
i dbałością o klimat. Przedstawione projekty zwieńczone zostały sukcesem uczniów, a szkoła otrzymała certyfikaty potwierdzające realizację projektu.
• Projekt edukacyjny pt. „Udział Polaków w I Wojnie Światowej”,
w którym udział wzięli między innymi uczniowie klas VII. W ramach
projektu uczniowie przygotowali uroczystą wieczornicę pt. „Udział Polaków w I Wojnie Światowej”, zaprezentowali rekonstrukcję wydarzeń
dotyczących Powstania Wielkopolskiego, uczestniczyli w wykładzie poświęconemu Janowi Paderewskiemu, byli uczestnikami spektaklu historycznego pt. „Skamieniały las. Operacja łódzka 1914. Niepodległość”
wyreżyserowanego przez Remigiusza Cabana, znanego łódzkiego reżysera. Zwieńczeniem projektu było uzyskanie w marcu 2019 roku Certyfikatu Szkoły Młodych Patriotów.
• Projekt edukacyjny realizowany w latach 2017-2019 w klasach
I-III pt. „Kodowanie na dywanie”. Uczestnicy projektu mieli okazję poszerzyć wiadomości w nietypowy sposób, wykorzystując Matę Mistrzów Kodowania.
• Storytelling, podczas którego uczniowie starszych klas Szkoły
Podstawowej przygotowywali dla swoich młodszych kolegów historię
w języku angielskim. Młodsi uczniowie podczas słuchania bajki i rozwiązywania zadań z nią związanych mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych.
• Zajęcia specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej, neurodydaktyki, neurologopedii, które odbywają się w Szkolnej Sali Doświadczania Świata. Dzięki tej ciekawej metodzie terapeutycznej uczniowie
mają szansę na udział w treningu i stymulacji wielozmysłowej w specjalnie zaaranżowanej sali.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Dyrektor szkoły:
Beata Lis
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Beata Tomczak-Litwa
Data nadania certyfikatu:
12.12.2002 r.

S

zkoła realizuje wiele działań na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych: indywidualne programy nauczania, innowacje pedagogiczne, warsztaty twórcze, projekty edukacyjne, liczne koła zainteresowań, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w występach, prezentacjach, konkursach, festiwalach, turniejach, zawodach sportowych, umożliwiających uczniom prezentacje zainteresowań i uzdolnień, stosowanie nowoczesnych technik uczenia, wyjścia i wyjazdy na ciekawe
wystawy, prelekcje i pokazy, wycieczki edukacyjne.
Sukcesy:
• Przedmiotowe:
Alicja Stachurska i Szymon Kuriata laureatami Wojewódzkiego Konkursu
„zDolny Ślązaczek” z języka polskiego
Ryszard Chrzeźniak odniósł sukces w Wojewódzkim Konkursie „zDolny Ślązak
Gimnazjalista” zostając laureatem z biologii, geografii, fizyki i matematyki, Bartłomiej Szyburski Laureat III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”, Jakub Maciejak został Laureatem VII Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty , wyróżnienie dla szkoły od Klubu Szkół UNICEF za aktywną działalność charytatywną szkoły
oraz wizyta Dyrektora Generalnego PKN UNICEF Marka Krupińskiego oraz Ambasador Dobrej Woli UNICEF Łukasza Nowickiego podczas Koncertu „Wszystkie Kolory Świata”
• Artystyczne:
Udział uczniów Klas Tanecznych w XV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów
Dziecięcych w Lingen-Niemcy, 3 miejsce Aurelii Duraj i Grand Prix Agnieszki Letniowskiej w Ogólnopolskim Festiwalu “Ekopiosenka 2019”, Grand Prix , siedem
I miejsc i dwa 2 miejsca dla naszych zespołów tanecznych podczas XVII Wrocławskiego Festiwalu Tańca „GALOP 2019”, 2 m Alicji Hordyj w XXIV Dolnośląskim
Konkursie Recytatorskim „Pegazik”, Aurelia Duraj 2 miejsce i Alicja Hordyj 3 miejsce.19. Międzynarodowym Festiwalu Twórczości “Kalejdoskop Talentów”, Agnieszka Letniowska Laureatką Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
• Sportowe:
I m w Mistrzostwach Polski Młodziczek w zapasach, I m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w Sumo, udział uczniów w Mistrzostwa Europy Młodziczek w Zapasach, I miejsce w Finale Wojewódzkim „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci”, III m w Polsce w Finale Ogólnopolskim Zapasy Sportem
Wszystkich Dzieci , udział szkoły w Dolnośląskim Turnieju Aktywnych Szkół
MultiSport(ASM), I m w Finale wojewódzkim piłki nożnej dziewczyn.

strona
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Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
Dyrektor szkoły:
Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Krzysztof Marciniak
Data nadania certyfikatu:
17.05.2002 r.

O

d 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni należy do DSSWU. Nasza placówka systematycznie organizuje Miejsko-Gminne Potyczki Matematyczne klas III oraz Powiatowy Konkurs Matematyczny klas VI o Puchar Dyrektora SP 5 w Bogatyni. Celem konkursów jest popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz wyłonienie i promowanie najlepszych matematyków. Z naszej inicjatywy, od 7 lat organizujemy także Gminny Konkurs „Uczę się Bezpiecznie Żyć”, który służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich
reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Szkoły z całej gminy bardzo chętnie uczestniczą w tym konkursie, ponieważ traktujemy go
jako pierwszy etap przed konkursem organizowanym przez Euroregion „Nysa”.
IV miejsce w Euroregionie „Nysa”, to jak na razie najwyższa lokata naszego ucznia.
Zajęcia pozalekcyjne wspierają uczniów w wielu obszarach. Dla jak najpełniejszego wsparcia naszych uczniów realizowaliśmy projekt „Praktyczny TIK”. Zajęcia prowadzone w ramach tego projektu: „Praktyczna Matematyka”, „O klasę wyżej”,
„Równaj w górę”, koła informatyczne z elementami robotyki oraz koła przyrodnicze. Zajęcia te wprowadziły dzieci w świat nauki poprzez zabawę i proste doświadczenia, dzięki którym mogły łatwiej zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie i zaobserwować ich zastosowanie w życiu codziennym. Realizowany przez nas projekt
„Sąsiedztwo i język” to wychodzenie naprzeciw wyzwaniom politycznych, kulturowych i społecznych przemian. Włączenie dzieci w program współpracy to uczenie tolerancji i szacunku dla innych. Poprzez spotkania z „innymi”, dzieci uczą się akceptowania różnic.
Tradycją działań szkoły jest organizacja wieczornicy z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości. Licznie zebrani mieszkańcy naszego osiedla
wraz z przedstawicielami władz miasta i gminy mają okazję do
wspólnego świętowania. Każdorazowo zaproszeni goście dołączają do śpiewania pieśni patriotycznych wykonywanych przez
uczniów. Ta uroczystość to przykład żywej lekcji, skłaniającej
uczniów do współpracy oraz podejmowania przedsięwzięć na
rzecz społeczności lokalnej. Cieszymy się, że uczniowie „Piątki”
są aktywni, chętni do współpracy oraz zaangażowani w realizację wielu przedsięwzięć.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
Dyrektor szkoły:
Zenona Słobodzian
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Katarzyna Kazanowska
Data nadania certyfikatu:
20.09.2007 r.

S

zkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego posiada Certyfikat Szkoły
Wspierającej uzdolnienia od 2007 roku. Praca w od wielu lat ukierunkowana
jest na rozwijanie zdolności i talentów każdego ucznia. W szkole nauczyciele dążą do tego, aby wszystkie dzieci miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji. Realizacja założeń programu wymaga innego spojrzenia
przez nauczycieli na proces dydaktyczny, poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniem uzdolnionym. Realizując program wspierania uzdolnień w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu kształci się dzieci wyposażając je
w dodatkową wiedzę i umiejętności, a jednoczenie pozostawiając nauczycielowi
swobodę w projektowaniu procesu dydaktycznego, w opracowaniu i dobraniu
najskuteczniejszych metod i środków do realizacji treści programowych. W szkole
prowadzona jest indywidualizacja wymagań w toku standardowych zajęć edukacyjnych. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych opracowywane są programy zindywidualizowanego nauczania. Nauczyciele wzbogacają treści programowe, stosują metody problemowe, projekty, eksperymenty, zachęcają uczniów do uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach pozaszkolnych (kluby sportowe, domy kultury, muzea, szkoły wyższe, biblioteki, obozy naukowe, festiwale, koncerty, warsztaty, castingi, wolontariat itd.). W szkole działa Pracownia Twórczej Ekspresji, której
zajęcia realizowane są na bazie autorskiego programu wychowawczego. Podczas
tych zajęć młodzież szkolna przygotowuje się do występów artystycznych, konkursów recytatorskich i wszelkich prezentacji publicznych oraz konkursów plastycznych. Każdego roku uczniowie z pracowni przygotowują spektakl dla mieszkańców miasta Bolesławiec.
W szkole organizowane są turnieje sportowe z różnych dyscyplin sportowych, podczas których formy i metody dostosowane są do sprawności psychofizycznej uczniów. Drużyna piłkarska szkoły niejednokrotnie brała udział w finale ogólnopolskim „Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP” i turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki lekkoatletyce, zajmując pierwsze miejsca w Finale Wojewódzkim Drużynowej Ligi
Lekkoatletycznej i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Uczennica szkoły zdobyła III
miejsce na Mistrzostwach Polski w biegu na 200 ppł. Uczniowie szkoły uczestniczą w różnorodnych, projektach edukacyjnych konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych. Odnoszą sukcesy na szczeblu międzyszkolnym,
powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, i międzynarodowym,
tworząc. Swoimi sukcesami tworzą swoistą galerię najlepszych uczniów naszej
szkoły. Wspólnie z uczniami z Francji, Grecji, Hiszpanii, Ukrainy i Włoch zrealizowano też projekt „eTwinning”, który zwyciężył w Europejskim Konkursie w kategorii wiekowej 12-15 lat.
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II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Bolesławcu
Dyrektor szkoły:
Mirosław Sakowski
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Beata Ulatowska
Data nadania certyfikatu:
18.09.2015 r.

N

asze liceum to szkoła z 50- letnią historią, otwarta na współczesne wyzwania.
Tworzymy placówkę przyjazną uczniom, opartą na partnerstwie i współpracy, wspierającą rozwój zainteresowań i talentów.
Najbardziej spektakularnym przykładem szkolnych działań wspierających
uzdolnienia jest Teatr Szkolny, istniejący od września 2012 roku. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Do pracy w teatrze zgłaszają się nie
tylko uczniowie uzdolnieni aktorsko. Oprócz aktorów w zespole pracują osoby
przygotowujące kostiumy i scenografię, zajmujące się obsługą techniczną, suflerowaniem czy też charakteryzacją. Przygotowanie spektaklu stwarza zatem możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań młodzieży. Owocem tych działań
są liczne spektakle odgrywane początkowo w auli szkolnej, a od 2014 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. W roku 2016 do grona młodych aktorów dołączyli nauczyciele i od tego czasu przedstawienia przygotowywane są wspólnie, co stwarza możliwość przełamywania tradycyjnych relacji nauczyciel-uczeń. W premierach Teatru uczestniczy społeczność szkolna. Kolejne spektakle grane są dla szerszej publiczności, ciesząc się dużym powodzeniem w bolesławieckim środowisku
i zbierając bardzo dobre recenzje w lokalnych mediach.
Działalność teatralna jest wizytówką naszej szkoły w Bolesławcu.
W ocenie uczniów praca w teatrze to okazja do rozwijania pasji i talentów,
wspaniała przygoda, która dostarcza wielu przeżyć i doznań estetycznych, rozwija umiejętność współdziałania w zespole i kształtuje poczucie odpowiedzialności. Występy pomagają pozbyć się nieśmiałości i pozytywnie wpływają na samoocenę.
W ciągu 7 lat istnienia Teatru powstało 13 spektakli i programów słowno-muzycznych, w tym 7 spektakli granych na deskach Teatru Starego w Bolesławcu: „
Skąpiec” (2014), „Kopciuszek” (2014), „Osiem Kobiet” (2015), „Szelmostwa Skapena”(2016), „Zemsta” (2017), „W świecie Moliera” (2018) i ponownie „Skąpiec”
(2019). Nad całością czuwa pomysłodawczyni, opiekunka Teatru Szkolnego i reżyserka wszystkich szkolnych przedstawień
- pani Izabella Daniel, nauczyciel języka francuskiego.

www: dodn.dolnyslask.pl
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ZSO I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej
Dyrektor szkoły:
Paweł Popiel
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Amanda Konefał
Data nadania certyfikatu:
11.06.2010 r.

I

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej wyzwala aktywność młodzieży, a nauczyciele wspierają ją w podejmowanych działaniach. Jesteśmy szkołą zorientowaną na wszechstronny i harmonijny rozwój
ucznia, wykształconą i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną, kultywowanie tradycji szkoły, nowoczesną bazę dydaktyczną, dobrą i przyjazną atmosferę,
współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Naszym celem przewodnim jest rozwój każdego ucznia. Organizujemy od 10
lat regionalną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Od ponad 20 lat organizujemy Wojewódzki Festiwal Piosenki Międzynarodowej. We współpracy z Kołem Sybiraków organizowaliśmy ekspedycje naukowe do Republiki Komi w Federacji Rosyjskiej, gdzie młodzież szukała śladu pobytu polskich zesłańców. Tworzone były tzw. znaki pamięci, a efektem badań jest publikacja w języku polskim
i rosyjskim “Młodzież wobec historii”. Podpisaliśmy współpracę z Uniwersytetem
Wrocławskim, nasz ogólniak znalazł się w elitarnym gronie czterech liceów z Dolnego Śląska objętych Patronatem Naukowym, w ramach którego dla uczniów LO
są prowadzone zajęcia przez pracowników naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu w siedzibie liceum, a także zajęcia laboratoryjne i wykłady na Uniwersytecie. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych wspólnie z uczelniami. Ostatnio w ramach projektu „Fizyka w medycynie” odbywają się cykliczne zajęcia online we współpracy z pracownikami Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu, dzięki którym uczniowie przybliżyli sobie takie zagadnienia jak: ultrasonografia, lasery oraz mikroskop. Dziennikarskie umiejętności uczniowie doskonalą w czasie
realizacji programu autorskiego napisanego specjalnie dla uczniów naszego LO
„Dziennikarstwo szkolne z pasją” w ramach przedmiotu uzupełniającego techniki dziennikarskie oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Od
pierwszoklasisty do licealisty”.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach fotografii reportażowej i social media w SWPS we Wrocławiu. Publikowali e-gazetę szkolną Junior Media „Fakty
ZSO” oraz relacje z wydarzeń szkolnych w lokalnych gazetach i portalach. W szkole działa Szkolne Koło Teatralne. Tworzą go uczniowie, którzy posiadają wiele
różnych zdolności, m. in. aktorskich, tanecznych i muzycznych. Swoje dokonania młodzi aktorzy zaprezentowali podczas
Konkursu Twórczości Scenicznej młodych
„Przekręt”. Nasi uczniowie dzięki współpracy z Niemieckim Towarzystwem Społeczno
- Kulturalnym z sukcesem zdali na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prestiżowy międzynarodowy egzamin z języka
niemieckiego dla cudzoziemców - egzamin
Goethe-Zertifikat Instytutu Goethego. Młodzież osiąga również sportowe sukcesy, nasi
uczniowie są min. mistrzami Dolnego Śląska
w narciarstwie alpejskim.
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Samorządowe Przedszkole "Bajkowa Kraina"
w Ciepłowodach
Dyrektor szkoły:
Beata Lupa
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Mariola Bajtek
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

W

ramach programu zostały zrealizowane następujące programy i projekty:
„Moja mała ojczyzna”, „ Ja i teatr”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Cztery pory roku w muzyce przedszkolnej”, „Najpiękniejsze bajki mojego dzieciństwa”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
Swoje umiejętności taneczne, aktorskie, muzyczne i recytatorskie wychowankowie zaprezentowali podczas licznych imprez środowiskowych („Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”, Powiatowy Przegląd Tańca „Zatańcz z nami”, Powiatowy Przegląd Teatralny „Spotkanie Bajek”, „Powiatowy Przegląd Kolęd”, okolicznościowe występy w DPS w Niemczy, udział w gminnej uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski). Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich imprezach przedszkolnych ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Sukcesu i przedstawienie jasełkowe dla uczniów Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Ciepłowodach,
Zainteresowania przyrodniczo- matematyczne dzieci rozwijały poprzez
udział w wielu wycieczkach dydaktycznych, tematycznych i krajoznawczych
(Park Nauki i Techniki ExploraPark, zajęcia edukacyjne w pasiece i zagrodzie hodowlano- gospodarczej, oglądanie ciekawych roślin w parku w Henrykowie i Karczowicach, arboretum w Wojsławicach, wycieczka do ZOO). Ponadto zainteresowania przyrodnicze rozwijane były poprzez warsztaty plastyczne z użyciem materiału przyrodniczego, eksponowanie w salach kącików badawczych i przyrodniczych, udział przedszkolaków w akcjach „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”. Zainteresowania społeczne rozwijane były poprzez wycieczki (wycieczki do: OSP
w Ciepłowodach, do Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl., fryzjera, piekarni, ośrodka zdrowia, gabinetu stomatologicznego, apteki, kościoła w Bobolicach w celu oglądania szopki bożonarodzeniowej). Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi (z leśnikiem, kierowcą autobusu, woźną, kucharką, intendentką, dyrektorem szkoły, policjantem, bibliotekarzem). Bogate zaplecze sportowe umożliwiało rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Dzieci brały udział w akcjach charytatywnych („Góra Grosza”, „Marzycielska Poczta”, „Nakręć się pozytywnie”, WOŚP, dary dla zwierząt w schronisku),w konkursach plastycznych ogólnopolskich,
powiatowych i przedszkolnych oraz oferowanych zajęciach dodatkowych.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach
Dyrektor szkoły:
Beata Lupa
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Marzena Pakuła
Data nadania certyfikatu:
27.11.2014 r.

S

zkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach jest obiektem wybudowanym według najnowszych standardów, z wymiarową halą sportową,
dobrze wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Bogata baza szkoły
oraz jej motto, które brzmi: „Jeśli ty sam nie uwierzysz w siebie. Nikt tego nie zrobi. Bądź pewien” wyznaczają główne cele naszych działań. Koncentrujemy się na
tym, by każdy uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz miał możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.
Od pięciu lat posiadamy certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. W nasz
kalendarz na stałe wpisaliśmy święto „Szkolny Dzień Sukcesu”. W tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły gromadzone przez siebie zbiory i kolekcje, którymi
chcą się pochwalić m.in.: kamyki, muszelki, pluszaki, albumy, karty z piłkarzami,
znaczki, monety, klocki, maszyny rolnicze, autka, prace plastyczne, puchary i dyplomy oraz przedstawiają swoje talenty. Podczas tego szkolnego święta nie tylko
prezentujemy swoje pasje i zainteresowania, ale również podsumowujemy całoroczne osiągnięcia w konkursach i zawodach: m.in. Mistrzowie Dobrych Manier,
Mistrzowie Programowania, najlepsi sportowcy, członkowie chóru szkolnego,
laureaci konkursów szkolnych i pozaszkolnych, „Góry grosza” i „Super klasy”. Kolejną formą promującą uczniów w szkole i poza nią są imprezy środowiskowe. Do
najbardziej efektownych zaliczamy: coroczne Święto Odzyskania Niepodległości
11 listopada z widowiskiem patriotycznym przygotowanym przez młodzież naszej szkoły i wystawianym na scenie w sali widowiskowej GOKiP-u dla wszystkich mieszkańców gminy Ciepłowody, "Dzień Babci i Dziadka”, podsumowanie
projektu czytelniczego „Cała Polska czyta dzieciom” w czasie których dzieci prezentują swoje umiejętności, pasje i talenty w formie występów, wystąpień recytatorskich, muzycznych, wystaw prac plastycznych. Jako szkoła DSSWU byliśmy
trzykrotnie gospodarzami - organizatorami Rejonowej Dolnośląskiej Galę Talentów. Corocznie organizujemy Powiatową Olimpiadę Matematyczną, Międzyszkolny Turniej Mikołajkowy, Powiatowe zawody sportowe.
Nasi uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe
miejsca w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych m.in. w XVIII Dolnośląskim Konkursie Matematycznym i XVII Dolnośląskim Konkursie Fizycznym
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”, Międzynarodowym
konkursie Matematycznym „Kangur”, Powiatowym
konkursie „Zdrowa Żywność”, Wojewódzkim konkursie Matematycznym „KOMA”, licznych konkursach ortograficznych np.”SIENKIEWICZADA”.
Tradycją stało się nagradzanie na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego najlepszych absolwentów wieńcem laurowym i tytułem Olimpijczyka, a uczniów wyróżniających się w nauce i laureatów
konkursów/zawodów statuetkami oraz wpisem do
„Złotej Księgi”.
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Niepubliczne Przedszkole "Szóstka" Promujące Zdrowie
w Dzierżoniowie
Dyrektor szkoły:
Agata Majcher
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Aurelia Jach
Data nadania certyfikatu:
10.02.2015 r.

W

iek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia. Należy
je jak najwcześniej rozpoznać i rozpocząć pracę nad ich rozwijaniem. Zdolności mogą przejawiać się w różnych dziedzinach działalności. Praca z dziećmi
zdolnymi powinna zatem odbywać się w sposób systematyczny i być oparta
na indywidualnych programach ich rozwoju. Co roku diagnozujemy dzieci
pod kątem ich zdolności.
Mamy opracowany swój własny „Arkusz Zdolności Dziecka – młodszego i starszego”. Oprócz zajęć cyklicznych opracowany jest program indywidualny, dotyczący rozwoju dziecka zdolnego. Praca indywidualna z dziećmi
zdolnymi polega na proponowaniu dodatkowych zajęć z rozszerzonym materiałem dydaktycznym, zadawaniu zadań i poleceń o zwiększonym zakresie trudności, proponowaniu w uzdolnionym kierunku innych zajęć.
Przygotowujemy i uczestniczymy w wielu imprezach i uroczystościach
przedszkolnych. Jesteśmy jedyną placówką, która organizuje „Przedszkolny
Wieczór Talentów” i „Międzyprzedszkolny Festiwal Tańca Przedszkolnego”w Kinoteatrze Zbyszek w Dzierżoniowie. Bierzemy udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach, turniejach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje: Dni Dzierżoniowa, Prezentacje Dzierżoniowskie, Turnieje Wiedzy,
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - hala OSiRu, występy na Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w DOK-u, konkursy plastyczne organizowane przez Bibliotekę
Miejską, „SKRZAT” – Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Organizujemy wycieczki
i wyjścia poza teren przedszkola: wyjścia do Kinoteatru Zbyszek, wycieczki do
lokalnych atrakcji Dolnego Śląska, wycieczki do Fabryk i Muzeum Regionalnych.
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: udział dzieci w koncertach Filharmonii, udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (aktorami, przedstawicielami,
zawodów itp.), współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3, wyjścia do Szkoły Muzycznej, wyjazdy na różne dydaktyczne wycieczki , współpraca z Teatrem Lalek
w Wałbrzychu oraz z Urzędem Gminy Dzierżoniów.
W wieku przedszkolnym wybitne zdolności ujawniają się w codziennym funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej. U jednych rozwijać się mogą szybciej,
u innych wolniej, a niestymulowane mogą po prostu zanikać. Dlatego wspieramy
rozwój naszych wychowanków poprzez działania twórcze i wyzwalanie twórczej aktywności dzieci.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki z oddz. przedszkolnymi w Goczałkowie
Dyrektor szkoły:
Barbara Asynger
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Barbara Firkowicz
Data nadania certyfikatu:
03.06.2008 r.

P

ubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami
przedszkolnymi w Goczałkowie jest szkołą wiejską położoną w gminie
Strzegom. Szkoła podejmuje różnorodne inicjatywy edukacyjno–wychowawcze mające na celu wspieranie uczniów w rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań, pasji i uzdolnień. Diagnozujemy potrzeby uczniów, ich możliwości intelektualne, zainteresowania i uzdolnienia. Motywujemy i wspieramy aspiracje edukacyjne uczniów. Realizujemy i tworzymy projekty edukacyjne, programy, uczestniczymy w akcjach i kampaniach o różnym zasięgu. Ponadto: podnosimy efekty
kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły (projekt własny),
wyrównywanie szans edukacyjnych (projekt unijny), podniesienie efektywności
kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych (projekt
gminny), «Miasto pokoleń» (projekt ogólnopolski), Narodowy program rozwoju
czytelnictwa (projekt ogólnopolski), «Umiem pływać» (projekt gminny) « Mały
mistrz sportu», «Multisport» (projekty dolnośląskie). W efekcie tych działań
uczniowie uczestniczyli w poszerzonej ofercie dydaktyczno–wychowawczej, tj.
w zajęciach dodatkowych - rozwijających kreatywne myślenie, zainteresowania
matematyczno–przyrodnicze, matematyczno–informatyczne, polonistycznych
z elementami dziennikarstwa i teatru, z języka angielskiego, artystycznych, sportowych, logicznego myślenia, kulinarnych. Ponadto uczestniczyli w różnorodnych
kołach zainteresowań: koło informacyjno-komunikacyjne, przyrodnicze, historyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, sportowe, gry na instrumencie,
SKS oraz konsultacjach przedmiotowych i zespołach: Zespół Folklorystyczny–
„Młodzi Goczałkowianie” (posiada krakowskie stroje ludowe), Zespół wokalno–
instrumentalny.
Placówka wypracowała tradycje, które stanowią o jej wyjątkowości i umożliwiają wychowankom prezentowanie swoich umiejętności artystycznych i talentów podczas uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych: Święto Szkoły, Wieczór wigilijny z jasełkami, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziców, Jarmark wielkanocny, Jarmark bożonarodzeniowy, Święto Odzyskania
Niepodległości, turnieje wsi, dożynki i inne. Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczych, sportowo – rekreacyjnych, lekcjach historycznych. Swoje zainteresowania sportem realizują poprzez systematyczne wyjazdy na pływalnię oraz lodowisko. Uczniowie biorą udział w konkursach wiedzy, umiejętności, turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach i otrzymują wysokie lokaty oraz wyróżnienia: Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”- wyr., Międzynarodowy Konkurs Literacko
– Plastyczny „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”- 3 m, Ogólnopolski Dzień Tabliczki Mnożenia,- 2 m, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Stypendiada Polonistyczna”- 1, 2 m, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niepodległa”- 2 m, Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik- wyr., Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”-1 m, Dolnośląski Konkurs Literacko–Dziennikarski „Moja Mała Ojczyzna” -1 ,2 m, Regionalny Konkurs Plastyczno–Literacki „ Moja Mama”- 2
m i wiele innych. Koła ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, radą sołecką, parafią oraz innymi organizacjami wiejskimi. Osiągnięcia uczniów szkoła
promuje w prasie lokalnej, na szkolnej stronie internetowej, podczas uroczystości
szkolnych i środowiskowych.
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Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim
Dyrektor szkoły:
Jadwiga Hawryluk
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Małgorzata Makowska
Data nadania certyfikatu:
18.06.2002 r.

S

zkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie
Śląskim, to placówka, która systematycznie podnosi jakość swoich oddziaływań pedagogicznych poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. Działania te zmierzają do możliwie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w atmosferze, którą tworzą wszystkie podmioty szkoły.
Szkoła kreuje aspiracje edukacyjne uczniów, wspiera ich uzdolnienia, stosuje nowoczesne metody i formy pracy, co przyczynia się do radosnych przeżyć dla
dzieci, rodziców i nauczycieli. Efektem pracy placówki są liczne osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i powiatowych.
Na szczególną uwagę zasługują sukcesy dzieci rozwijające talenty artystyczne
w zakresie plastyki, muzyki, tańca, liczne osiągnięcia sportowe oraz bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska. Z dziećmi
pracują zaangażowani nauczyciele, którzy tworzą programy i projekty znajdujące
uznanie nie tylko w środowisku lokalnym. Wśród nas są nauczyciele którzy otrzymali nagrodę Ministra Środowiska, nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, tytuł Nauczyciel „zDolnego Ślązaka”, nauczyciele którzy uzyskują medale za wzorową pracę z uczniami i na ich rzecz. Po raz ósmy jesteśmy organizatorem Ogólnopolskich Konkursów Ekologicznych i Historyczno -Regionalnych pod honorowymi patronatami MEN, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego tym samym budując więzy ze szkołami w Polsce i szkołami
DSSWU.
Szkoła realizuje projekty unijne pozyskując środki na dodatkowe specjalistyczne zajęcia dla uczniów, oraz podnosząc jakość edukacji poprzez doposażenie bazy szkoły. Prowadzimy systematyczną ewaluację działań w zakresie pracy
z uczniem również w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej. Motywujemy uczniów do wykorzystywania swoich uzdolnień, myślenia twórczego i rozwijania oryginalności, a dbając o rozwój emocjonalno – społeczny, kształtujemy
kompetencje kluczowe.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
Dyrektor szkoły:
Lidia Reps
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Monika Górniak, Iwona Więcko
Data nadania certyfikatu:
08.06.2017 r.

S

zkoła Podstawowa nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich to placówka, która stwarza odpowiednie warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez indywidualne podejście do każdego z nich,
stosowanie aktywizujących metod nauczania, wykorzystywanie nowoczesnych
technologii oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Sprzyjają temu dobre warunki lokalowe i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Co roku w szkole organizowane są koła zainteresowań o różnorodnej tematyce, na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty. Dzieci biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych (zarówno
na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim), w których
osiągają sukcesy. Uczniowie promują naszą placówkę podczas corocznej Dolnośląskiej Gali Talentów, gdzie prezentują swoje uzdolnienia muzyczne, wokalne
i taneczne. Uczniowie uzdolnieni matematycznie realizują indywidualny program
nauczania z matematyki. Uczniowie klas I-III podczas zajęć uczą się gry w szachy. Nauczyciele wprowadzają innowacje pedagogiczne, które pomagają uczniom
rozwijać swoje uzdolnienia. Dzieci mają również możliwość udziału w ciekawych
projektach edukacyjnych. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium za osiągnięcia w nauce lub wybitne sukcesy sportowe. Szkoła promuje uczniów zdolnych poprzez: opisywanie ich sukcesów na stronie internetowej szkoły, publikowanie
w lokalnym biuletynie, a także nagradzanie na apelach szkolnych. Prace i trofea
uczniów prezentuje się na korytarzach szkolnych oraz podczas wystaw zainteresowań. W placówce organizowane są również cykliczne imprezy, których celem
jest promocja uczniowskich talentów.
Uczniowie naszej placówki osiągają sukcesy w różnych konkursach zarówno
na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. W ubiegłym roku szkolnym dwoje uczniów z naszej placówki uzyskało tytuł laureata konkursu „ zDolny Ślązaczek” z języka polskiego. Nasi uczniowie działający w wolontariacie znaleźli się wśród pięciu najlepszych Klubów Ośmiu w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych’’, a jeden z nich został przyjęty do elitarnej grupy ,,Ośmiu Wspaniałych”. Uczennice klas VII i VIII zdobyły I i II miejsce w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Reprezentacja chłopców zajęła po raz drugi I miejsce w gminnym turnieju piłki ręcznej „Handballowa czwórka”. Działający
w szkole Zespół Tańca Ludowego ,,Haneczka” zajął I miejsce w III Dolnośląskim
Festiwalu Tańca. Dwóch uczniów osiągających wysokie wyniki w sporcie zostało przyjętych do Wojewódzkiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wrocław.
Zespół taneczny ,,ISKRA” zdobył I miejsce w kategorii Freestyle w VII Dolnośląskim Festiwalu Tańca oraz II miejsce podczas XVI Wrocławskiego Festiwalu Tańca „GALOP” 2018.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kruszynie
Dyrektor szkoły:
Dariusz Kunaszko
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Ewa Śliwińska
Data nadania certyfikatu:
06.06.2013 r.

Z

espół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie to szkoła prężnie działająca i aktywizująca do działań całe środowisko lokalne. W naszej szkole realizowane
są różnorodne projekty pozwalające na rozwijanie zainteresowań w wielu kierunkach. Bierzemy udział w pilotażowym projekcie szerokopasmowego dostępu do Internetu sygnowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i jako pierwsi w województwie dolnośląskim zostaliśmy podłączeni do Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). „Pomagamy rozwinąć skrzydła” to kolejny projekt,
w którym bierzemy udział. Projektem cieszącym się zainteresowaniem uczniów
jest „Otwarty umysł- Twoją szansą na rozwój”. Widząc potrzebę pracy z uczniem
uzdolnionym przystąpiliśmy do programu Ogólnopolskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Posiadamy certyfikat Szkoły promującej zdrowie, a także certyfikat udziału w programie z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy,
wiarygodnej szkoły, szkoły dbającej o bezpieczeństwo i wiele innych. Szkoła posiada od 2013r. Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Jesteśmy także organizatorem Gminnego Konkursu „Odkrywców Talentów” pod patronatem Wójta
Gminy Bolesławiec. „Wszyscy uczniowie są zdolni” to nasze motto, a mamy uczniów naprawdę zdolnych.
Dominika Pasternak zdobyła tytuł laureata V miejsca w XIX Powiatowym
Konkursie Języka Polskiego w roku szkolnym 2018/2019. Jest to niezwykle trudny konkurs, który sprawdza zdobyte w szkole wiadomości i umiejętności z języka
polskiego, znacznie wykraczające poza materiał klasy 6. Zakres materiału konkursowego obejmuje m.in.: znajomość podanych lektur, utworów poetyckich, sprawne posługiwanie się językiem poprzez stosowanie umiejętności gramatycznych
oraz redagowanie wypowiedzi pisemnych. Uczennica systematycznie uczęszczała
na zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne, na których omawiany był materiał konkursowy.
Szymon Błędniak – laureat XVII Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego o randze powiatowej. Uczeń pracuje samodzielnie wykorzystując niestandardowe
rozwiązania zadań o stopniu trudności wykraczającym poza obowiązujący program
nauczania matematyki. Korzysta z różnych
źródeł informacji, zarówno wskazanych
przez nauczyciela, jak i samodzielnie wybranych. Uczeń często sam projektuje swoją
pracę na lekcji, zarówno pod kątem doboru
zadań z puli wskazanych przez nauczyciela, jak i tempa pracy. Przyjmuje rolę lidera
grupy i wywiązuje się z niej wzorowo. Bierze udział w konkursach przedmiotowych,
osiągając w nich sukcesy. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych z matematyki.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Miejskie Przedszkole nr 13
w Legnicy
Dyrektor szkoły:
Jolanta Kubacka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Jolanta Kubacka, Anna Zglobicka
Data nadania certyfikatu:
27.06.2012 r.

P

lacówka posiada „Przedszkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Dzieci”, którym obejmujemy wszystkie dzieci, także niepełnosprawne.
Odkrywamy nawet najmniejsze ich uzdolnienia, dajemy szansę osiągnięcia
sukcesu na miarę własnych możliwości. Dzięki podejmowanym przez nauczycieli działaniom, tj.: prawidłowo prowadzonej obserwacji, na bieżąco dokonywanej diagnozie, modyfikowaniu programów własnych, rozmów z rodzicami,
pedagodzy trafnie rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe swoich wychowanków. Zajęcia dodatkowe oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez placówkę są dostosowane do indywidualnych predyspozycji osobowościowych dziecka i mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych.
W procesie indywidualizacji placówka współpracuje z licznymi instytucjami
i organizacjami w środowisku. Kadra stale poszukuje nowatorskich rozwiązań
w swojej pracy pobudzając inwencję i aktywność dzieci, działając na ich wyobraźnię, fantazję oraz sferę uczuciowo- intelektualną. W oparciu o prowadzoną na bieżąco diagnozę i obserwację dzieci rozwijane są ich zainteresowania
i uzdolnienia. Nauczyciele pracują otwartym stylem, stosują metody aktywizujące, które rozwijają predyspozycje dzieci, uwrażliwiają zmysły, pobudzają
wyobraźnię, pełnią funkcje poznawcze, kompensacyjne i terapeutyczne, stymulują rozwój inicjatywy dziecka. Metody stosowane na co dzień przez nauczycieli są poszerzone o szereg innowacyjnych metod wykorzystywanych w swej
pracy przez specjalistów. Zaliczamy do nich m.in.: zajęcia edukacyjne z psem,
światłoterapię, arteterapię, bajkoterapię, elementy metody M. Montessori, muzykoterapię. Upowszechniamy działania przyjazne dla środowiska, organizujemy spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, warsztaty tematyczne,
akcje społeczne.
Podejmowane przez grono starania potwierdzają zdobyte certyfikaty m. in.:
Kubusiowi Przyjaciele Natury, Przedszkole Promujące Zdrowie, Zielona Flaga,
Społecznie Zaangażowana Placówka, Przedszkole Przyjazne Środowisku oraz
tytuł Szkoła Odkrywców Talentów.
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Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Dyrektor szkoły:
Beata Myśliwiec
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Tamara Bużantowicz
Data nadania certyfikatu:
23.09.2004 r.

D

o grona Szkół Wspierających Uzdolnienia Jedynka należy od 2004 roku, ale na
swoją markę pracuje już ponad 70 lat. Jest profesjonalna, bezpieczna i przyjazna. Dbamy tu o wszechstronną edukację dzieci, wychodzimy naprzeciw ich zainteresowaniom i stwarzamy możliwości rozwoju talentów. Mamy dowody na solidne nauczanie – czołowe lokaty na listach wyników egzaminów zewnętrznych
oraz sukcesy w wielu konkursach i zawodach sportowych. Tylko w minionym roku szkolnym mieliśmy czworo finalistów i laureata „zDolnego Ślązaczka”, dwóch
uczniów w finale konkursu KOMA, organizowanym przez Instytut Matematyczny
UW, 12 miejsc na podium w eliminacjach powiatowych w recytacji, ortografii, matematyce, geografii i działaniach artystycznych, 7 laureatów w konkursie PIX2019
i certyfikat Szkoły Mistrzów Programowania. Sukcesy odnoszone przez naszych
uczniów są owocem podejmowanych w placówce działań. Współpracując ze szkołami w Europie w ramach programu eTwinning, dajemy młodym ludziom szansę
doskonalenia języka. Dzięki współdziałaniu z RCEE i Nadleśnictwem Świeradów
kształcimy postawy proekologiczne, rozwijamy umiejętność obserwacji przyrody, np. fotografując piękno Gór Izerskich. Projekty, których wiele odbywa się każdego roku, m.in. Dzień Języków Obcych, Umajona Biało-Czerwona, Lepszy Start,
Szlakiem Dolnośląskich Zamków, Kino-Szkoła, W Krainie Eksperymentów, Dzień
Rodziny - poszerzają wiedzę, uczą patriotyzmu, tolerancji i kształcą kompetencje miękkie.
Nasze dzieci grają w szachy, w tenisa ziemnego, pływają, tańczą i śpiewają.
Współpracujemy z wieloma podmiotami i instruktorami spoza szkoły, co przynosi spektakularne sukcesy, jak awans uczennicy do Kadry Nadziei Olimpijskich
w siatkówce, powołanie ucznia do reprezentacji U12 Polish Soccer Skills, Wicemistrzostwo Polski Kadetów naszego ucznia w boksie czy 1. miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w LA. Oprócz tego medalowe miejsca w piłce ręcznej, nożnej, koszykowej na terenie miasta, powiatu i strefy jeleniogórskiej. Za ponadprzeciętne wyniki w sporcie i nauce uczennica Jedynki została stypendystką XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Mieszkańcy miasta i powiatu widzą
nas w licznych akcjach charytatywnym oraz widowiskach prezentowanych na
scenie MDK: Kościuszko, bohater wielu narodów czy Jak nie zostać jędzą. Dzięki
środkom pozyskanym z projektów unijnych szkoła jest dobrze wyposażona. Posiada nowoczesne gabinety i profesjonalne boiska sportowe, w tym
kort tenisowy. Więcej informacji można przeczytać na naszej stronie internetowej.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Publiczne Przedszkole
w Malczycach
Dyrektor szkoły:
Grażyna Jędrzejewska-Choma
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Marzena Melska-Starczak
Data nadania certyfikatu:
25.09.2017 r.

W

yjątkowe sukcesy naszych przedszkolaków w roku szkolnym 2015/2016
to m. in. uzyskanie certyfikatu w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole Talentów” utwierdziły nas w przekonaniu, że warto rozwijać zainteresowania
i uzdolnienia. Te refleksje przyczyniły się do powstania programu, który jest dużym wyzwaniem i podstawą działań nauczycieli z pasją na rzecz dziecka zdolnego. Realizując działania w obszarze rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień organizujemy aktywność dzieci tak, aby miały one szanse rozwoju w różnych
kierunkach. Dostosowaliśmy procesy nauczania do indywidualnych możliwości
dziecka, a realizację programu ściśle powiązaliśmy z koncepcją pracy przedszkola. W związku z tym:
- promujemy dzieci uzdolnione na terenie placówki i poza nią poprzez udział
w imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach, festynach, dniach otwartych i wystawach. Przedszkolaki niejednokrotnie osiągnęły sukcesy, m.in.: I miejsca w konkursach recytatorskich, tanecznych, piosenki, plastycznych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, - zachęcamy dzieci do podejmowania aktywności poprzez uczestnictwo w kołach: tanecznym, muzycznym, teatralnym,
plastycznym, językowym (programy autorskie nauczycieli),
- tworzymy sytuacje sprzyjające rozwojowi zainteresowań i wspieraniu uzdolnień, współpracując z wybranymi instytucjami i podmiotami, wykorzystując proponowane projekty i programy profilaktyczne (np. profilaktyka zdrowotna, ekologiczna). Podczas trwania programu dzieci poznają przedstawicieli rożnych profesji i specyfikę ich pracy (m.in. ratownik medyczny, krawcowa, piekarz, trener kajakarstwa, dietetyk, kierowca driftingowy, pszczelarz, górnik itd.). Przedszkolaki bardzo aktywnie zaangażowały się również w projekt „100 lat Niepodległej”,
rozwijając swoje zainteresowania historią , własnym regionem i tradycją.
Wiele korzyści i spełnienie oczekiwań związanych z indywidualnymi potrzebami dają dzieciom wycieczki edukacyjne, turystyczne i krajobrazowe. Najciekawsze z nich to m.in. Fabryka Ozdób Szklanych „VITBIS” w Złotoryi, Ścieżka dydaktyczna na obszarze Nadleśnictwa w Mrozowie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Grapa” w Nowych Łąkach, warsztaty „Od ziarenka do bochenka” w Młynie Zawadka, Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, największa wystawa
klocków LEGO we Wrocławiu itd.,
- przygotowujemy spektakle
teatralne (m.in. Kaczka Dziwaczka, Królewna Śnieżka), które okazały się sukcesem nauczycieli , rodziców oraz dzieci, występujących
w roli aktorów, prezentujących
swoje potencjały.
Wdrażanie programu zapewnia wsparcie nie tylko dzieciom ale
także nauczycielom i rodzicom zainteresowanym profesjonalnym
rozwijaniem potencjału i zdolności dzieci.
Występ taneczny
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Szkoła Podstawowa
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach
Dyrektor szkoły:
Marzena Łaziuk
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agnieszka Rogala
Data nadania certyfikatu:
21.09.2017 r.

S

zkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach kształci i wychowuje blisko czterystu podopiecznych z gminy Malczyce. W lipcu 2017 roku
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła do realizacji Szkolny
Program Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień Uczniów. Jego wdrożenie pozwoliło uporządkować wieloletnie działania na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zgromadzić narzędzia, w postaci testów i ankiet, umożliwiającezdiagnozowanie talentów dzieci i zidentyfikowanie ich uzdolnień. W myśl idei, że „Szczęście sprzyja przygotowanym umysłom” wspieramy naszych uczniów w rozwoju, podejmowaniu wyzwań, rozwijaniu pasji i pogłębianiu wiedzy.
Szkoła Podstawowa w Malczycach wspiera swoje „Skarby” poprzez:
• szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
• powszechne stosowanie metod aktywizujących oraz rozwijających umiejętności komunikacyjnych i społecznych;
• oferowanie uczniom zdolnym zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej;
• kształcenie myślenia twórczego;
• motywowanie uczniów zdolnych do wytężonej pracy orazrozwijanie u nich
kompetencji emocjonalno-społecznych (zajęcia z pedagogiem i psychologiem
szkolnym);
• promowanie sukcesów uczniów oraz prezentowanie ich prac zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku lokalnym.
Efektem pracy wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, nauczycieli oraz rodziców są sukcesy naszych wychowanków na polu naukowym, sportowym i muzycznym: I miejsce Sary Szafrańskiej w VIII Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Dusza mówi, dusza śpiewa”; I miejsce Hanny Wzorek, Marty Rudnickiej, Julii Adamiak w Powiatowym Jarmarku Historycznym; I miejsce w Zawodach Powiatowych Piłki Koszykowej Chłopców
oraz Dziewcząt.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 2
im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich
Dyrektor szkoły:
Beata Rybaczuk
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agata Krasucka
Data nadania certyfikatu:
16.10.2019 r.

L

ekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce (TRP)
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich
Na etapie edukacji wczesnoszkolnej, do realizacji własnego potencjału każde
dziecko potrzebuje odpowiedniego wsparcia ze strony szkoły, nauczyciela, rodziców. Dziecko pozostawione samo sobie nie zawsze potrafi odnaleźć drogę własnego rozwoju. W naszej szkole nadrzędnym zadaniem stało się stworzenie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnej aktywności, twórczego działania, samodzielności, otwartości na wiedzę i kreatywności oraz rozwoju ciekawości poznawczej w taki sposób, by mogło odczuwać radość z uczenia się. Aby je zrealizować, w roku szkolnym 2018/2019 wzbogacono program nauczania dla klas
I-III o innowację pedagogiczną Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie
problemów w praktyce (TRP), w której zaproponowano, rozłożone na trzy lata
nauki szkolnej, kształcenie umiejętności świadomego używania heurystyk twórczych w rozwiązywaniu zadań i problemów.
W pierwszym roku prowadzenia innowacji uczniowie poznali swoje zdolności
z zakresu myślenia twórczego – kreatywności, rozbudzali ciekawość poznawczą,
konstruując pytania problemowe i pytania otwarte, kształtowali umiejętność dostrzegania problemów, uczyli się odpowiedzialności za wykonywaną pracę, uczenie się i własny rozwój, działali twórczo, samodzielnie i w zespole. Służyły temu
zróżnicowane zadania, m.in. w roku 2018 po raz pierwszy klasy młodsze obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, pomysłowości, odwagi i zabawy. W klasie z innowacją, najciekawszym zadaniem tego dnia okazało się zaprojektowanie własnej kropki, a potem jej ożywienie z wykorzystaniem
aplikacji. Każdy starał się, aby jego kropka była wyjątkowa, a zachwytom nie było końca! Dzieci uczyły się również programować małego robota za pomocą kolorowych kodów. Drugoklasistom wystarczyły flamastry, kartka papieru i wyobraźnia, aby pokolorować gotowe trasy lub zaplanować i narysować własne, zgodnie
z ozobotowymi zasadami. Przez ten czas mogli poczuć się jak prawdziwi programiści. Kolejne interesujące zajęcia poświęcone były tworzeniu lapbooków oraz
map myśli. Umiejętności te na pewno przydadzą się uczniom w dalszej edukacji.
Po pierwszym roku realizacji innowacji śmiało można
powiedzieć, że nauka dla każdego dziecka stała się przygodą, zabawą i przyjemnością.

Programowanie z ozobotem
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Szkoła Podstawowa nr 4
im. Romana Podolskiego w Oleśnicy
Dyrektor szkoły:
Kazimierz Ubowski
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Małgorzata Wesołowska
Data nadania certyfikatu:
16.03.2007 r.

W

naszej szkole wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów
zbierają i przekazują sobie informacje o uczniowskich uzdolnieniach od
momentu, kiedy dziecko przekroczy próg placówki. W oddziałach 0 i kl. I – III dokonują wnikliwej obserwacji uczniów w różnych sytuacjach zadaniowych. Przeprowadzają „Test uzdolnień dla dzieci przedszkolnych” opracowany przez psycholog Małgorzatę Nowak. Uczniowie kl. II i IV oraz ich rodzice wypełniają ankietę „Moje zdolności i zainteresowania”. Wyniki porównane z opiniami nauczycieli
są zamieszczane w tabelach. W kl. III – VI nasi wychowankowie przygotowują pisemne i multimedialne autoprezentacje na temat swoich zainteresowań, sukcesów, marzeń, aspiracji. Badani są również przez szkolnego pedagoga i psychologa pod kątem rozpoznawania typów percepcji i inteligencji. Wychowawcy sporządzają mapy swoich klas, na których zamieszczają uzyskane w ten sposób informacji i udostępniają je członkom grona pedagogicznego oraz rodzicom. Prowadzą również komputerowe foldery zawierające materiały związane z diagnozowaniem i wspieraniem uzdolnień. W klasach VII i VIII naszą diagnostykę wspiera
programowo doradztwo zawodowe. W szkole istnieje także komputerowa baza
danych, do której zostają wprowadzone istotne informacje uzyskane z wymienionych źródeł oraz odnotowuje się udział dziecka w konkursach i zawodach sportowych i jego ewentualne sukcesy.
Jeśli uczeń w trakcie omówionej powyżej ścieżki ujawni uzdolnienia w konkretnej dziedzinie, odpowiedni nauczyciel, w porozumieniu wychowawcą, rodzicami dziecka i dyrekcją szkoły otacza go merytoryczną opieką. W przypadku uzdolnień humanistycznych, szczególnie recytatorskich i aktorskich taka rola
przypisana zostaje wychowawcom oddziału 0 i kl. I – III oraz poloniście w II etapie kształcenia. Dzięki ich działaniom uczeń od mementu odkrycia swoich zdolności ma szansę udziału w różnych działaniach teatralnych i recytatorskich. Bierze udział w apelach okolicznościowych i spektaklach przygotowanych z okazji
Święta Misia, Dnia Babci i Dziadka, Szkolnego Dnia Teatru. Jest przygotowywany do udziału w przeglądach artystycznych i konkursach recytatorskich na różnych etapach: szkolnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich (udział w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Pegazik”). Od IV klasy reprezentuje szkołę podczas organizowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży akcji Narodowego Czytania oraz innych spotkaniach z żywym słowem – np.
Ogólnopolskim czytaniu „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Występuje podczas
wieczorów poetycko – muzycznych organizowanych dla rodziców i zaproszonych gości w szkole (m. in. „Pamiętajcie o ogrodach”, „W drodze do niepodległości”), spotkań dla dzieci z innych Szkolnych Klubów Europejskich
oraz uroczystości promujących uczniowskie osiągnięcia pod hasłem „Panteon Czwórki” i „Oscary” . Uczeń jest również zachęcany do doskonalenia
w innych dziedzinach, np. może ćwiczyć karate w zaprzyjaźnionym ze szkołą Sportowym Klubie Hikari. Artykuły o jego sukcesach za sprawą szkolnego rzecznika prasowego ukazują się w lokalnej prasie, portalach społecznościowych i na łamach gazetki „Czwórkomanii”.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 6
im. Janusza Korczak w Oleśnicy
Dyrektor szkoły:
Jadwiga Wieczorek
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Małgorzata Olszewska
Data nadania certyfikatu:
28.05.2013 r.

„D

zieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś
z tego zawsze się stanie.” Ta myśl Janusza Korczaka, przyświeca naszym
działaniom, mającym na celu wspieranie uzdolnień uczniów Szóstki. Mamy do tego doskonałe warunki – świetną bazę dydaktyczną, którą ciągle poszerzamy, np.
o salę terapii integracji sensorycznej, strefy kreatywne dla dzieci, kącik czytelniczy, nowe obiekty sportowe – boiska wielofunkcyjne, czy miasteczko ruchu drogowego. Angażujemy się w realizację wielu projektów i programów m.in. „Dobra
szkoła– lepszy uczeń”, „Wyprawa na biegun”, „Bezpieczna szkoła”. Specyfiką naszej szkoły są klasy integracyjne. Co roku realizujemy projekt „Otwarci na Integrację” i obchodzimy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Nasi uczniowie doskonalą swoją sprawność posługiwania się językiem angielskim podczas wizyt wolontariuszy, warsztatów organizowanych przez Fundację Euroweek , a także w trakcie wymiany międzynarodowej z uczniami z Hiszpanii. Ucząc się języków, rozwijają również talenty aktorskie, przygotowując dla całej społeczności szkolnej
przedstawienia teatralne w języku angielskim. Rozwijamy kompetencje cyfrowe
uczniów i nauczycieli. Kontynuujemy projekt e – oświata II, dzięki któremu uczniowie w wielu klasach pracują z wykorzystaniem laptopów i tablic interaktywnych oraz wizualizerów. Dzięki zakupowi Ozobotów rozwijamy kompetencje cyfrowe wśród najmłodszych uczniów. Wprowadzamy również nową formę pracy
na lekcjach programowania, stosując zestawy klocków Scottie Go . Prowadzimy
działania na rzecz przyrody. Od siedmiu lat jesteśmy gospodarzami „ Nocy z biologią”, w której biorą udział uczniowie z całego powiatu oleśnickiego. Zajęcia w ramach „Nocy z biologią” są przygotowywane i przeprowadzane przez doktorantów i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dużą uwagę przywiązujemy do promowania zdrowego stylu życia. Od wielu lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach dotyczących zdrowia, jesteśmy mistrzami i wicemistrzami półfinałów i finałów konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”. Szóstka to także szkoła odnosząca ogromne sukcesy sportowe, o czym
świadczy dwukrotne zajęcie 6 miejsca na 551 szkół w województwie. Uczniowie,
prezentując swoją wiedzę i umiejętności
w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, wpisują do kroniki kolejne imponujące osiągnięcia, które odnotowujemy w zakładce na szkolnej stronie internetowej sp6zos.olesnica. Dla szczególnie uzdolnionych szóstkowiczów stworzyliśmy galerię „Perełki
szkoły”. Wszystkich uczniów zachęcamy
do prezentacji zainteresowań i pasji podczas cyklicznej imprezy „Mam talent”. Co
roku na Gali Szóstki nagradzamy utalentowanych uczniów, a za szczególne sukcesy wręczamy „Laury Szóstki”. Wspierając uzdolnienia, wcielamy w życie myśl
naszego patrona: „Mów dziecku, że jest
dobre, że może, że potrafi…”
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Szkoła Podstawowa nr 1
w Olszynie
Dyrektor szkoły:
Grażyna Petruch
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agnieszka Tuniewicz
Data nadania certyfikatu:
25.11.2014 r.

S

zkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie aktywnie pracuje na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych i rozwijania ich zainteresowań, przynosi to oczekiwane efekty, które mają odzwierciedlenie w wynikach w nauce oraz w wysokich
osiągnięciach w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i rozwoju osobistym uczniów. Dążąc do stworzenia każdemu wychowankowi możliwości odkrywania uzdolnień czy predyspozycji, od kilku lat realizujemy w szkole innowacje pedagogiczne - ,,Szkolne dni wymiany naukowej”, „Uczniowie uczniom”, „Projekt badawczy w każdej klasie”, „Nasz jeden dzień dla środowiska”, „Szkoła uczy, bawi, wychowuje”, ”Wiosenne wędrówki szlakiem naszych
sołectw”, „Bieg po zdrowie z przyjemnością”. Zadania innowacji pedagogicznych
umożliwiają uczniom przyswajanie wiedzy i kompetencji w sposób dostosowany do ich systemów poznawczych WAK, odkrywają ich predyspozycje i doskonalą aktywność poznawczą. Działania uczniów w grupach różnowiekowych sprzyjają rozwojowi edukacji rówieśniczej, przedsiębiorczości, kreatywności oraz ich
kompetencji społecznych. Do zadań innowacyjnych angażowane są osoby pełniące różne funkcje i zawody, co sprzyja planowaniu dalszej edukacji i przyszłej kariery zawodowej uczniów. Realizowane w szkole innowacje pedagogiczne aktywizują nie tylko społeczność szkolną ale także środowisko lokalne, czego świadectwem może być uzyskany w roku szkolnym 2018 – 2019 tytuł ,, Szkoły Przyjaznej Uczniom”. Innymi działaniami rozwijającymi uzdolnienia i promującymi
osiągnięcia uczniów w środowisku są organizowane przez szkołę uroczystości,
akcje i konferencje oraz udział w ogólnopolskich programach o charakterze naukowo – badawczym. Uczestniczyliśmy w III edycji ogólnopolskiego programu
edukacyjnego ,,Być jak Ignacy” zdobywając tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. Biorąc udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu badawczego ,,Postaw na słońce’’
zostaliśmy laureatami III miejsca. Kolejnym przykładem spektakularnego osiągnięcia szkoły jest zorganizowanie dla środowiska lokalnego konferencji ,,Zarabiaj
na słońcu’’, w której m.in. udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Olszynie, przedstawiciele Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”,
Fundacji POLSKI SOLAR HOLDING z siedzibą we Wrocławiu, firmy SOLAR
ECO ENERGIA, Instytutu Drzewa we
Wrocławiu, BOŚ Banku w Jeleniej Górze. Zaangażowanie nauczycieli i aktywna współpraca rodziców ze szkołą jest w naszej placówce podstawą
pracy na rzecz wspierania uzdolnień
i rozwijania zainteresowań uczniów.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 5
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie
Dyrektor szkoły:
Zenon Leja
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agnieszka Tchorowska
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

S

zkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jest publiczną placówką edukacyjną. Motto szkoły: „Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie
dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą” (J. Korczak) wskazuje na cel i zadania
placówki, a w szczególności podkreśla egalitaryzm i różnorodność.
W centrum życia szkolnego znajduje się uczeń, jego potrzeby i zainteresowania. Szkoła od lat podejmowała i podejmuje różnorodne działania rozwijające
uzdolnienia i talenty każdego z jej wychowanków.
Wynikiem tych działań są liczne sukcesy naszych uczniów:
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”- 4 osoby wyróżnione;
- Dolnośląski Konkurs Piosenki Religijnej- II miejsce;
- Miejski Konkurs Interpretacji Poezji Angielskiej- wyróżnienie;
- Powiatowa Gala Talentów- II miejsce;
- Miejski Konkurs Mitologiczny- II miejsce;
- Miejski Konkurs Omnibus- I i II miejsce;
- Miejski Konkursu Matematyczny- III miejsce.
Nasza szkoła podejmuje również szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. W ubiegłym roku byliśmy organizatorami koncertu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „100 lat dla Niepodległej” oraz koncertu
noworocznego. Dużą popularnością cieszą się również cykliczne wieczorki poetyckie, podczas których rodzice, dziadkowie ze wzruszeniem wysłuchują wierszy
swoich dzieci.
Nasza szkoła propaguje ideę integracji. Przy każdej nadarzającej się okazji
podkreślamy znaczenie równości, szacunku i tolerancji. Obchodzimy Dzień Solidarności z chorymi na Zespół Pradera-Willego, Światowy Dzień Świadomości
o Autyzmie - w ubiegłym roku pod hasłem: Autyzm – wystarczy zrozumieć oraz
Światowy Dzień Zespołu Downa.
Z inicjatywy naszej szkoły odbywa się co roku Miejski Przegląd Recytatorski
„Usłysz Nas” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z oławskich i gminnych placówek oświatowych. Zeszłorocznym przewodnim tematem była Rodzina.
Nasza szkoła stymuluje rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci. Kształtuje młodego
człowieka, świadomego własnych zdolności
i umiejętności oraz mocnych i słabych stron.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich
Dyrektor szkoły:
Iwona Żurek
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Małgorzata Chrobak
Data nadania certyfikatu:
22.05.2012 r.

N

owych uczniów poznajemy w czasie zajęć integracyjnych. Przeprowadzamy
test wielorakiej inteligencji według H. Gardnera oraz stylów uczenia się, diagnozujemy poziom wiedzy i umiejętności uczniów, ankietujemy pod kątem zainteresowań. Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i uzdolnienia na lekcjach, zajęciach dodatkowych oraz uczestnicząc w projektach edukacyjnych, dzięki którym:
zdobywają nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, pracują w grupach, rozwijają swoją kreatywność, prezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły, przygotowują się do konkursów i uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie
osiągnięcia, o czym świadczy zwiększająca się liczba uczestników, finalistów oraz
laureatów konkursów różnego typu.
We wszystkich tych działaniach szkołę wspierają rodzice, którzy jako pierwsi rozbudzają w swoich dzieciach pasje i zainteresowania. Tak było w przypadku Wojtka, naszego szkolnego matematyka. Zainteresowanie matematyką rozniecił w nim tata, polecając fenomenalną książkę, będącą zbiorem fascynujących zagadek, niestandardowych zadań i ciekawostek o tej dziedzinie. W czwartej klasie Wojciech po raz pierwszy wziął udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Ciechowie, gdzie zajął I miejsce. W piątej klasie został finalistą „zDolnego Ślązaczka” w części matematycznej i polonistycznej, po roku
powtórzył te sukcesy. Talenty należy pielęgnować i rozwijać, więc w klasie
szóstej został objęty indywidualnym programem nauki matematyki. Praca
z uczniem odbywa się na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach indywidualnych z nauczycielem. Wojtek jest pracowity i bardzo skromny. Zawsze służy kolegom pomocą w nauce, przygotowuje lekcje zaproponowane przez nauczyciela. Jest asystentem nauczyciela w czasie zajęć rozwijających dla uczniów klas
młodszych.
Poza szkołą uczestniczy w międzyszkolnych kołach matematycznych organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich przy współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W roku szkolnym 2018/2019 Wojciech brał udział w 15 konkursach matematycznych osiągając punktowane miejsca, np. Konkurs „KoALa” (Kombinatoryka-Algorytmika-Logika) – I miejsce,
Konkurs Lingwistyki Matematycznej
„Wieża Babel” – VI miejsce, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – laureat, Olimpiada Matematyczna
Juniorów – etap II.
Osiągnięcia Wojtka potwierdzają motto naszego programu „Talent ze
wszystkiego może uczynić rzecz piękną.”
www: dodn.dolnyslask.pl

strona

29

Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Dyrektor szkoły:
Barbara Bartoszek
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Krzysztof Purzycki
Data nadania certyfikatu:
03.10.2014 r.

J

esteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną, zakorzenioną w tradycji
lokalnej – górniczej i narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na jakość nauki,
znajomość języków obcych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, pozytywne, śmiałe i twórcze myślenie oraz budowanie systemu wartości. Uczymy kreatywności. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, ciekawym metodom pracy z uczniem, realizacje różnorodnych projektów. Pracujemy zespołowo, szanując i wspierając się nawzajem.
Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące. Uczymy, organizując przestrzeń edukacyjnej aktywności uczniów i kształtujemy w uczniach wrażliwość na
dobro, prawdę i piękno. Uczniowie prezentują swoje zainteresowania podczas
Szkolnego Przeglądu Talentów, Szkolnym dniu Kolekcjonerstwa, apelach i uroczystościach, jak również konkursach, koncertach oraz wieczornicach. Posiadamy następujące certyfikaty i tytuły: Szkoła Promująca Zdrowie– certyfikat Krajowy, Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z klasą, Aktywna szkoła – aktywny uczeń, Bezpieczna szkoła, Świetlica szkolna przyjazna uczniowi, Biblioteka szkolna przyjazna uczniowi, Lider samorządu uczniowskiego, Szkoła dobrego wychowania, Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna, Prowadzimy WF z Klasą. Uczeń jest dla nas największym dobrem. Rodzice wspierają
zdolności i zainteresowania dzieci poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
współpracę z nauczycielem, udział w diagnozowaniu potrzeb i możliwości dzieci
oraz w planowaniu działań wspierających zainteresowania i zdolności. Zadaniem
naszej szkoły jest wspierać pasje, kształcenie i wychowywać w duchu wartości
i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami
i przedstawicielami innych kultur. Nasza szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym,
gwarantuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Naszą misją jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie. Pragniemy, aby uczniowie czerpali radość z pobytu w naszej szkole, a rodzice satysfakcję
z rezultatów naszej współpracy, dlatego jednym z głównych zadań naszej placówki jest również przeciwdziałanie zachowań ryzykownych,
kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.
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Szkoła Podstawowa nr 3
im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
Dyrektor szkoły:
Elżbieta Kich-Wiśniewska
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Aleksandra Kowalska
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

W

spieranie uzdolnień to od wielu lat priorytet Szkoły Podstawowej nr 3 im.
A. Fiedlera w Polkowicach. Zainteresowania uczniów w roku szk. 2018/19
były rozwijane poprzez działalność 15 kół przedmiotowych, 14 artystycznych, 13
różnego typu zajęć sportowych, 6 kół zajęć społecznych oraz poprzez inne formy: naukę programowania, obóz „Odyseja naukowa”, wyjazdowe warsztaty językowe i przyrodnicze, program sportowych Lekcji z Mistrzem, projekty, np. „Code
for Green”, „I co z tym światem?” i inne.
Efektem realizacji Programu Wspierania Uzdolnień są sukcesy uczniów w różnych dziedzinach. Najważniejsze osiągnięcia przedmiotowe uczniów (tylko z roku szk. 2018/19):
- tytuły laureata konkursu „zDolny Ślązak” z geografii i chemii oraz „zDolny
Ślązaczek” z matematyki,
- tytuły finalisty konkursu „zDolny Ślązak” z biologii oraz „zDolny Ślązaczek”
z języka polskiego,
- 2 tytuły laureata Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe noce”,
- 1 m. i tytuł laureata III Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej.
Osiągnięcia artystyczne chóru Cantabile promują naszą szkołę nie tylko w regionie, ale również w Polsce i za granicą. Chór jest zapraszany na występy przez
uczelnie, instytucje dolnośląskie i lokalne. Największe sukcesy Cantabile z roku
szkolnego 2018/19:
- Brązowy Dyplom w 50. Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”,
- 2 m. i Brązowe Pasmo w VI Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Carmen Fidei w Goniądzu,
- 3 m. i Brązowa Wstęga Solczy w VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Chóralnej– Ejszyszki (Litwa),
- 3 m. w Międzynarodowym XXI Łódzkim Festiwalu „Canto Lodziensis”,
- 1 m. w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach.
Uzdolnienia plastyczne i ceramiczne rozwijane w ramach międzyszkolnej pracowni ceramicznej zaowocowały uzyskaniem przez 11 uczniów stypendiów artystycznych przyznawanych przez Burmistrza Gminy Polkowice.
Sport to kolejna dziedzina z sukcesami uczniów na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim, są to m.in:
- Mistrzostwo Polski w koszykówce dziewcząt szkół podstawowych (Igrzyska
Dzieci),
- 1 m. indywidualnie w pchnięciu kulą dziewcząt i 3 m. chłopców na Mistrzostwa Województwa w LA,
- 2 m. indywidualnie w rzucie oszczepem chłopców na Mistrzostwa Województwa w LA.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Dyrektor szkoły:
Marta Giszko
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Magdalena Solarek
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

W

e wrześniu nasza szkoła zaczęła realizować program wspierania uzdolnień,
oparty na założeniach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Program był skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. W trakcie roku szkolnego dzieci z klas 4-8 zostały zdiagnozowane pod kątem typów inteligencji, stylów uczenia się oraz półkulowości. Zostały przygotowane mapy klas oraz indywidualne karty obserwacji uczniów z informacjami o zainteresowaniach, uzdolnieniach, sukcesach, wypełniane przez rodziców, nauczycieli oraz uczniów. W ramach projektu, nauczyciele brali udział w konferencjach, dotyczących wspierania uzdolnień (m.in. DODN, Instytut talentów). Została zamieszczona informacja
na stronie szkoły oraz regularnie pojawiały się informacje na temat sukcesów naszych uczniów na jednej z tablic w holu szkoły, gdzie można było przeczytać informacje czym jest dolnośląski system wspierania uzdolnień i jaka jest jego misja.
Rozpoczęliśmy projekty takie jak „Kąciki prawne” pod patronatem sędzi p. Anny Marii Wesołowskiej w celu wprowadzania w szkołach edukacji prawnej oraz
zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza
nią. Kolejnym projektem była „Aktywna tablica”. Projekt promował wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach
wykorzystania nowych technologii. Zostały wprowadzone innowacje pedagogiczne przez nauczycieli, m.in. „Kreatywnik” w klasie 1 b, „OK - zeszyt na lekcji historii
w klasie 6 b, oraz „Asertywny, czyli jaki?” w klasie 4a. Sprawnie działało również
Szkolne Centrum Pomocy Psychologicznej „Dogadajmy się” prowadzone przez p.
psycholog. Grono pedagogiczne we współpracy z rodzicami zdecydowało się na
wprowadzenie zmian w regulaminie oceniania zachowania w klasach 4-8, stwarzając uczniom okazję do zdobywania punktów dodatnich poprzez rozwijanie
kompetencji miękkich i promowanie postaw pro-społecznych. Ponadto odbywały
się zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, co zaowocowało następującymi osiągnięciami:Sukcesy:
• 17 X 2018 - „zDolny Ślązaczek” z języka angielskiego - trzech uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego,
1• 8 X 2018 – „zDolny Ślązaczek” z języka niemieckiego – jeden z uczniów zakwalifikował się do etapu powiatowego,
• 15 X 2018 -„zDolny Ślązaczek” z języka polskiego - jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu powiatowego,
• 14 XI 2018 Gminne zawody z piłki koszykowej dziewcząt i chłopców - III
miejsce- dziewczyny,
• 27 XI 2018 Gminny turniej tenisa stołowego - II miejsce- chłopcy, III miejsce
- dziewczyny
• 18 II 2019 - Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku - trzech finalistów w kategorii klas I-III,
• 1 III 2019 - Gminny konkurs recytatorski - I miejsce w gminie,
• 5 IV 2019 – Gminny konkurs piosenki obcojęzycznej – II miejsce w gminie.
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Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Smolniku
Dyrektor szkoły:
Beata Czeczot
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Karolina Żubrecka
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

W

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku realizowane są działania
na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych i notowane są sukcesy w tym
obszarze. Zadaniem naszej placówki jest postawienie właściwej diagnozy, a następnie stworzenie systemu umożliwiającego pełen rozwój osobowościowy i intelektualny ucznia. Realizując wyznaczone zadania, nauczyciele zwracają szczególną uwagę na kształcenie kompetencji kluczowych, łączących wiedzę, umiejętności i postawy uczniów.
Jedną z rozpoznawalnych grup, reprezentujących szkołę w środowisku lokalnym, w powiecie i województwie są dzieci i młodzież z Koła Miłośników Poezji,
w ramach którego funkcjonują dwa zespoły teatralne: „Granda” i „Łapacze słów”
oraz kilkuosobowa grupa młodych poetów, osób śpiewających i tańczących, a także recytatorów. Uczniowie angażują się w tworzenie dram, przedstawień, spektakli teatralnych okazjonalnych lub uświetniających np. „Spotkanie rodzin szkół im.
Jana Pawła II” w Legnicy. Współpracują z placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie gminy, parafii, diecezji, powiatu i województwa, od kilku lat są gośćmi Gali Laureatów Powiatowych Konkursów, które znalazły się w wykazie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Członkowie Koła Miłośników Poezji odnieśli wiele
spektakularnych osiągnięć, m.in. Zespół „Łapacze Słów” otrzymał tytuł Laureata
Dolnośląskiej Gali Talentów 2019. Inną formą rozwijania talentów i pasji są w naszej szkole zajęcia z aerobiku i tańca. Głównym ich celem jest rozwijanie zainteresowań i predyspozycji tanecznych uczennic, które biorą udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, zajmując wysokie lokaty. Prowadzący zajęcia nauczyciel
kładzie duży nacisk na podnoszenie sprawności fizycznej, stąd dziewczęta pracują nad swoją kondycją i tworzą aerobowe układy choreograficzne. Główną zasadą pracy jest stopniowanie trudności i indywidualizacja. Do największych osiągnięć Zespołu aerobiku i tańca
należą Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Dolnego Śląska w aerobiku rekreacyjnym. W dziedzinie nauki języków obcych na uwagę zasługują osiągnięcia w ramach prowadzonych zajęć z języka angielskiego, m.in. I miejsce w VI
Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie realizowali Projekt Banku Ochrony Środowiska „Postaw na Słońce” ENERGOOSZCZĘDNI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku,
którego głównym celem była edukacja dzieci
i lokalnej społeczności na temat odnawialnych
źródeł energii. Zdobyli III miejsce i tytuł Grand
Prix w ogólnopolskim rankingu.
"Energooszczędni"
www: dodn.dolnyslask.pl

"Granda"

Aerobik

Laureat

konkursu

językowego
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Szkoła Podstawowa
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach
Dyrektor szkoły:
Joanna Mazanka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Joanna Kubicka
Data nadania certyfikatu:
06.10.2009 r.

N

asza szkoła przystąpiła do DSSWU w 2009 r. Było to ukoronowanie podejmowanych działań, mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
W tym czasie nauczyciele wykazali się ogromną kreatywnością w opracowywaniu szkolnych projektów. Najbardziej popularnymi były coroczne projekty finalizowane na czerwcowych piknikach rodzinnych, promujące osiągnięcia, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in. „Mam talent”, „Szansa na sukces”, „Indywidualni – niepowtarzalni”, „Niezwykłe urodziny klas”, „Dni aktywności w szkole”, „Nasz potencjał kluczem do naszego sukcesu”, „Zdolni do wszystkiego dobrego
– Klasy Dobrego Wychowania”, „Z książką nauka, z książką zabawa”, „Ku przyszłości – dzisiaj jesteśmy uczniami, jutro będziemy pracownikami”. Na uwagę zasługują też inne przedsięwzięcia, umożliwiające uczniom prezentację swoich zainteresowań, uzdolnień oraz sukcesów. Należą do nich głównie prezentacje na okolicznościowych uroczystościach środowiskowych, m.in.: Dniu Seniora, Tradycjach
Stołów Wielkanocnych, Jesiennym Pikniku Rodzinnym, Gminnym Finale WOŚP,
Pikniku Historycznym „Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie”, Szkolnych i Międzyszkolnych Turniejach Interdyscyplinarnych, Wieczornicy z okazji obchodów 100-lecia niepodległości „Polaków drogi do niepodległości", „Cyfrowej Majówce” - akcji
w formie konkursowej, w której za udział otrzymaliśmy nagrodę – robota edukacyjnego. W r. szk. 2018/2019 wdrożyliśmy dwie innowacje pedagogiczne: zajęcia z robotyki i projekt edukacyjny, realizowany na zajęciach rozwijających innowacyjność i samodzielność uczniów „Oto ja – naukowe rozważania pierwszoklasisty”. W tym roku szkolnym projekt nosi nazwę „Oto ja – naukowe rozważania
drugoklasisty”. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w klasowych, szkolnych
i zewnętrznych konkursach na różnym szczeblu. Osiągają wiele sukcesów. Każdego roku są laureatami: Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Pegazik, Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego Moja Mama, Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego, ogłaszanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami w różnych rodzajach
uczniowskiej aktywności: laureatem i wyróżnieniami w Ogólnopolskim konkursie ortograficznym, dyplomami laureata w Ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek,
drugim miejscem na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Straży Pożarnej Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga, miejscem laureata
w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Multitest 2015”, drugim miejscem
i wyróżnieniami na etapie rejonowym Ogólnopolskiego konkursu KRUS Bezpieczeństwo na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje, wyróżnieniem w Dolnośląskim konkursie pod hasłem Szli na zachód osadnicy, finalistami w regionalnym
konkursie GEOS – Maraton Matematyczny, finalistami Ogólnopolskiego konkursu
matematycznego Pionki, pierwszym i drugim miejscem w Regionalnym konkursie
plastycznym Śladami bohaterów „W pustyni i w puszczy”, pierwszym miejscem na etapie wojewódzkim oraz wyróżnieniem na etapie ogólnopolskim w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa, wyróżnieniami w Powiatowym Przedszkolnym Konkursie
Piosenki Angielskiej, drugim miejscem na etapie regionalnym w IX Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje, dziecko obserwuje.
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Talentów
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Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia

Szkoła Podstawowa nr 1
im. III Tysiąclecia w Sycowie
Dyrektor szkoły:
Jolanta Trela
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Anna Piśko
Data nadania certyfikatu:
09.06.2005 r.

S

zkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie jest miejscem rozpoznawalnym w środowisku lokalnym, cieszącym się dobrą opinią i chętnie współpracującą z innymi podmiotami, czego wyrazem jest przynależność do: Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierającej Uzdolnienia, Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Sieci Szkół Promujących Ekorozwój, Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, Klubu Szkół UNICEF. Posiada tytuł nadany przez MEN: Szkoły Odkrywcy Talentów, Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom, Szkoły w ruchu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. Nasza placówka została uhonorowana przez Rzecznika Praw Dziecka certyfikatem i tytułem Szkoły Pełnej Zrozumienia za działania podejmowane
na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania szkoły nakierowane są na wszechstronny rozwój każdego ucznia poprzez rozbudzanie w nim ciekawości świata,
wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności w działaniu, budowanie postawy otwartości i tolerancji, uświadamianie konieczności pracy nad samym sobą,
promowanie postaw twórczych. Służy temu bogata oferta projektów finansowanych z EFS : Akademia Jutra, TIK- Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła , Szkoła równych szans, Mali odkrywcy, Tropiciele wiedzy, Rodzice w szkole . Akademia
Twórczego Rozwoju, Razem dla naszych dzieci, Spotkajmy się po lekcjach, Magia
nauki. Uwierz w siebie. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość udziału w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych o szerszym zasięgu,
dających możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z rówieśnikami z całej Polski, takich , jak: „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla
dzieci szkół podstawowych” „Energia Miasta” realizowany w ramach programu
„Z Fundacją PZU po lekcjach”, międzynarodowy projekt „Ssaki morskie – nauka
i edukacja”. „ Projekt „ EKOLOGIA – trzy żywioły” innowacyjny, interdyscyplinarny
program nauczania Projekt EDUSCIENCE – podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii „SZLIFIERNIA DIAMENTÓW” – projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Edukacji Międzynarodowej. W szkole realizowane są dwie innowacje pedagogiczne:” Wspieramy uczniów w uczeniu się - stosowanie oceniania kształtującego w pracy na lekcji” oraz „ Poznajmy się - współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia z przedszkolami z terenu Sycowa
w celu łagodnego wprowadzenia dzieci w świat szkoły”. Szkoła proponuje uczniom bogatą ofertę konkursową, czego efektem są wysokie lokaty w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych. Możemy poszczycić się laureatami konkursów polonistycznych, matematycznych, plastycznych oraz z języka angielskiego oraz sukcesami w piłce siatkowej.
Aby działania te były możliwe, od wielu już lat indywidualizujemy proces nauczania, dostosowujemy programy, metody i formy pracy do potrzeb dzieci, stwarzamy dodatkowe możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności
w ramach kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych. Chętnie i aktywnie
uczestniczymy w różnych konkursach i zawodach sportowych.
Pomagamy uczniom przezwyciężyć ich słabości i rozwijać możliwości.

www: dodn.dolnyslask.pl

strona

35

Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
Dyrektor szkoły:
Violetta Skibicka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Sylwia Komorowska
Data nadania certyfikatu:
30.11.2006 r.

J

esteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną, wesołą, odkrywającą talenty i uzdolnienia uczniów. Należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach przyrody w Parku Krajobrazowym „Chełmy”, w lekcjach muzealnych, w audycjach muzycznych, w zajęciach w ExpolraParku, projektach międzyprzedmiotowych, edukacyjno-wychowawczych, biorą udział w programach: „Comenius”, „e-Twining”, „Multisport”, „Mały Mistrz”, rozwijają umiejętności logicznego myślenia w ramach projektu (to program czy projekt?) „Edukacja
przez szachy”, współpracują z nauczycielami, korzystając z platformy edukacyjnej. Zaangażowani są również w działalność Szkolnego Klubu Wolontariuszy „XV
Wspaniałych”. Uczniowie Szóstki mają możliwość nauki w klasach sportowych
o profilu piłki nożnej (chłopcy) oraz piłki siatkowej (dziewczęta). Zaplecze sportowe naszej szkoły - kompleks boisk „Orlik”, siłownia zewnętrzna, kompleks lekkoatletyczny oraz plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” sprzyjają rozwijaniu umiejętności sportowych naszych uczniów.
Przedsiębiorczy sukces w szkole z potencjałem… Uczniowie kolejny raz
udowodnili wysoki poziom wiedzy i umiejętności z obszaru doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Nasi reprezentanci zajęli I miejsce w swoim
okręgu podczas eliminacji okręgowych Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady
Przedsiębiorczości, a tym samym walczyli w gmachu głównym Szkoły Głównej Handlowej SGH w Warszawie o tytuł finalisty. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem MEN.
Każdego roku osiągamy sukcesy sportowe, czego dowodem są liczne nagrody
i puchary. Na zakończenie minionej edycji sportowego „Współzawodnictwa szkolnego 2018-2019” świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych nasza szkoła
zdobyła I miejsce - zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Mamy wśród
nas mistrzynie i mistrzów Dolnego Śląska! W finale Dolnośląskim Aerobiku Rekreacyjnego- drużyna SP6 zajęła I miejsce, a w finale dolnośląskich Biegów Przełajowych tryumfowała zajęła najwyższe miejsce na podium drużyna chłopców.
Mamy wśród nas również wicemistrzów województwa dolnośląskiego! Nasza
szkoła po raz kolejny wzięła udział w największym w Polsce i Europie turnieju piłkarskim dla dzieci „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Reprezentacja chłopców zagrała w Finale Wojewódzkim i zdobyła II miejsce!
Rozstrzygnięcie 13 Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów pod hasłem „NA ROZGRZEWKĘ KSIĄŻKA – Mistrzowie literatury (na start!)”, zorganizowanego w ramach XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z książką na walizkach”, przyniosło
sukces naszego ucznia, który zajął
I miejsce.
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Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddz.Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach
Dyrektor szkoły:
Teresa Walczak–Jusiel
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agnieszka Bielawska
Data nadania certyfikatu:
07.04.2017r.

W

spieranie uzdolnień w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach jest zadaniem priorytetowym. Przystąpienie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia pozwoliło na poszerzenie działań i poszukiwanie sposobów wspierających
wszystkich uczniów w dążeniu do osiągnięcia sukcesu na miarę potrzeb i możliwości. Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zarówno edukacyjnych jak i artystycznych i sportowych, daje możliwość uczniom rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Każdy może znaleźć coś dla siebie. W ofercie, oprócz kół
przedmiotowych czy zajęć sportowych, pojawiły się zajęcia gimnastyki sportowej, modelarstwa i „Clip”- czyli koło filmowe oraz Bractwo Rycerskie „Białe Lwy”
oraz zajęcia koła teatralnego „Utalentowani młodociani” realizującego spektakle na podstawie własnych uczniowskich scenariuszy . W realizacji zadań sportu szkolnego wspierają nas kluby sportowe „Rekin” i „Victoria”. Ogromne sukcesy
pływaków nakłoniły nas do wprowadzenia w plan zajęć dodatkowych lekcji pływania. Najmłodsi uczniowie realizują też program „Umiem pływać”. Rozwój kompetencji językowych umożliwia realizacja projektu Erasmus + „Song of Joy”. Uczniowie chętnie angażują się w wykonywanie zadań z rówieśnikami z innych krajów. Pozwala to nie tylko rozwijać się językowo, ale również poznawać kulturę i historię innych państw. „Odyseja umysłu” oraz „Bezpieczna +” to kolejne dwa programy, w których nasi uczniowie odkrywają swoje zdolności, poznają to, co jeszcze nieznane i uczą się kreatywności.
Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jedna z uczennic, biorąca udział w projekcie Comenius „Circus Eurolympia”, zaprojektowała zwycięskie w konkursie logo projektu, rywalizując
z uczniami z 5 europejskich krajów. Uczennica klasy III gimnazjum została mistrzynią Polski w pływaniu w swojej grupie wiekowej. Sukces ten utrzymała w kolejnym roku szkolnym. Uczeń klasy VIII uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiego
Konkursu o Zdrowiu „Wszczep sobie zdrowie”, w trakcie którego prezentował nie
tylko wiedzę teoretyczną, ale też rozpoznawał i prezentował chorobotwórczość
pasożytów. Grupa uczniów – uczestników koła filmowego nakręciła film promujący edukację w naszej szkole. Młodzi szkolni filmowcy zostali laureatami w finale konkursu „WSSE TechLAB. Kreatywna i innowacyjna szkoła”. Uczniowie naszej szkoły każdego roku prezentują swoje zdolności i umiejętności na Gali Talentów organizowanej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Nasz uczeń wywalczył tytuł laureata, który zachwycił jury i widownię swoją aranżacją i prezentacją
tańca nowoczesnego. Ponadto uczniowie „dwójki” bardzo chętnie angażują
się w działania wolontariatu. Pomagają opiekować się zwierzętami w schronisku, uczęszczają do najmłodszych
i najstarszych do miejskiego szpitala, uczą języków obcych i obsługi komputera seniorów w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Senior-aktywny obywatel”.
www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy
Dyrektor szkoły:
Jadwiga Kalinowska
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Anna Lew, Ewelina Wolska
Data nadania certyfikatu:
27.11.2003 r.

„Jak Patronka naszej szkoły chcemy odkrywcami być...”. Słowa te pochodzą
z hymnu trzebnickiej „Trójki” i są kwintesencją działań, jakie podejmuje ona na
rzecz rozwijania uzdolnień swoich podopiecznych. Placówka od lat tworzy warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Poprzez udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych szkoła wspomaga ich harmonijny rozwój, odkrywa talenty i zainteresowania.
Już od wielu lat szkoła zostaje laureatem „Złotych Sów” Powiatu Trzebnickiego. Jest to najwyższa nagroda, jaką może otrzymać placówka oświatowa w naszym
regionie. Podsumowuje ona całoroczne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Szkoła bierze również udział w Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym „zDolny Ślązaczek”, gdzie odnosi spektakularne sukcesy zarówno na polu matematycznym, polonistycznym, jak i języków
obcych. Placówka realizuje również program edukacyjny „Odyseja Umysłu”, którego celem jest rozwój zdolności twórczych młodego człowieka. Zajęcia uczą dzieci kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując ich tym samym w proces twórczego rozwiązywania problemów. I również na tym polu nasi uczniowie zdobywają liczne wyróżnienia oraz zajmują miejsca na podium. Na przestrzeni kilku ostatnich lat nasza szkoła z powodzeniem rozwija umiejętności swoich podopiecznych
w zakresie argumentowania i prezentowania rozwiązań poprzez udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych, a zajmowane przez naszych wychowanków
wysokie lokaty skutecznie promują naszą placówkę, nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na terenie województwa.
Sukcesy te, są przede wszystkim wynikiem systematycznych działań na rzecz
wspierania zainteresowań i zdolności uczniów. Należy do nich, m.in. bogata oferta
zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, coroczne uczestnictwo w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz udział
w licznych projektach edukacyjnych pod patronatem UE. Od 2018 r. szkoła realizuje projekt „W drogę ku lepszej jakości edukacji”, dzięki któremu pozyskała pracownię językową oraz tablice interaktywne.
Mając na uwadze dalszy rozwój zdolności i zainteresowań uczniów w bieżącym roku szkolnym przystępujemy do
realizacji dwóch kolejnych programów
edukacyjnych „SuperKoderzy” dla uczniów klas IV-VIII oraz „Eksperci programowania w podregionie wrocławskim”
dla klas I-III. Pozwoli to w dalszym ciągu aktywnie wspierać uzdolnienia naszych wychowanków.
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
Dyrektor szkoły:
Paweł Łuczyński
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Angelika Niedziela
Data nadania certyfikatu:
22.02.2002 r.

P

SP nr 15 należy do DSSWU od 2 czerwca 2002 r. Byliśmy pierwszą szkołą podstawową w Wałbrzychu i jedną z pierwszych w regionie, które przystąpiły do
Sieci. W naszej placówce wspieramy uzdolnienia dzieci, realizując liczne innowacje pedagogiczne: „Profesor Pytalski” – program adresowany do uczniów klas I –
III, rozwija zdolności matematyczno-przyrodnicze poprzez udział dzieci w grach
dydaktycznych; „Szydełkiem wśród książek” – innowacja prowadzona w bibliotece szkolnej, rozwija umiejętności manualne, uczy cierpliwości i systematyczności oraz planowania pracy; „Kwitnąca ortografia” – rozwija kompetencje ortograficzne uczniów klas III i IV poprzez zabawę i wykorzystanie metody lapbook’ów.
Samokontrola ucznia umożliwia w tempie dla niego odpowiednim opanować zasady ortograficzne. W szkole realizowany jest indywidualny program nauki dla
ucznia szczególnie uzdolnionego sportowo (tenis ziemny). Umożliwia mu to realizację obowiązków ucznia, a jednocześnie udział w prestiżowych zawodach
i zdobywanie osiągnięć sportowych na poziomie międzynarodowym. Realizujemy z powodzeniem programy edukacyjne, które wyzwalają kreatywność i przedsiębiorczość uczniów: „Europa da się lubić!”, „Palcem po mapie” - w ramach miejskich obchodów 2019 Rokiem Europy w Wałbrzychu. Uczestniczymy w ogólnopolskim programie „Mega Misja”, organizowanym przez Fundację Orange, którego
zadaniem jest upowszechnianie technologii informatycznych, kształcenie kompetencji cyfrowych oraz bezpiecznego poruszania się po Sieci. Program SMOK
(Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) zapewnia uczniom alternatywne
formy spędzania wolnego czasu i przygotowanie do uprawiania piki koszykowej
w klubach sportowych. Niezwykle ciekawy dla dzieci i młodzieży okazał się projekt „Ogród sensoryczny”, realizowany we współpracy z fabryką Toyota. Biblioteka szkolna kieruje systematycznie do całej społeczności uczniowskiej stałe propozycje działań czytelniczych: Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Dzień Głośnego Czytania,
udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam!”. W placówce działa dziecięca telewizja. Uczniowie systematycznie przygotowując reportaże rozwijają swoje talenty dziennikarskie, promując jednocześnie szkołę w środowisku. Jesteśmy organizatorami dwóch konkursów powiatowych „Matematica Applicata” i „Zdolny Czwartoklasista”. Udział we współzawodnictwie pozwala sprawdzić dzieciom
wiedzę i umiejętności
z zakresu nauk ścisłych.
11 grudnia 2018r. Piętnastka wspólnie z 64
placówkami z Polski
i Litwy ustanowiła Rekord Guinnessa w przeprowadzeniu, w jednym czasie zajęć dotyczących nowoczesnych
technologii.
www: dodn.dolnyslask.pl
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Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych
"ENERGETYK" w Wałbrzychu
Dyrektor szkoły:
Ryszard Janas
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Agnieszka Kaczmarek
Data nadania certyfikatu:
20.09.2019 r.

H

istoria Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu ma swój
początek w roku 1946. W 2011 szkoła zyskała obecną nazwę – Zespół Szkół
Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. Jest ona największą szkołą zawodową w Wałbrzychu, która aktualnie kształci blisko 700 uczniów Technikum, Szkoły
Branżowej I stopnia w zawodach: elektromechanik, elektryk, technik elektronik,
technik elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik
organizacji reklamy, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Szkoła realizuje swą misję dzięki kreatywnym i innowacyjnym metodom przekazywania wiedzy oraz wysokiej jakości kształcenia. Lekcje teoretyczne ilustrowane są
ćwiczeniami praktycznymi, doświadczeniami, pokazami, prezentacjami, podczas
których wykorzystywane są urządzenia multimedialne i audiowizualne.
„ENERGETYK” chętnie organizuje lub współpracuje przy organizacji różnych
imprez, akcji ogólnopolskich i lokalnych: Dolnośląski Festiwal Nauki, Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Konkurs Wiedzy Informatycznej
„T@lenty Informatyczne”( w tym roku szkolnym 20 edycja!), Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej „Alkatraz”, konferencja o zasięgu międzynarodowym
(Nie)Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W szkole funkcjonuje Grupa Filmowa „Energetyk TV”, która zajmuje się m.in. produkcją filmów promujących szkołę i region.
Uczniowie uczestniczą w projektach: „Mobilni zawodowo”(odbywają praktyki zagraniczne), TleN (Teatralne lekcje Nieobowiązkowe, kończące się wystawieniem
spektaklu w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu), „Szkoła
Dialogu”(dla tych z empatią, interesujących się historią Wałbrzycha i jego mieszkańcami) oraz projektach badawczych i racjonalizatorskich.
W roku szkolnym 2018/2019 ZSP „Energetyk” może pochwalić się spektakularnymi osiągnięciami uczniów, wśród których są: * zaproszenie dwóch uczniów –
zdolnych filmowców na 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie (udział
uczniów w festiwalu był nagrodą za ich działalność artystyczną, promującą szkołę i środowisko lokalne), * realizacja drugiej edycji projektu „Bezpieczny wałbrzyszanin – bezpieczna szkoła” we współpracy z Miejską Komendą Policji w Wałbrzychu (nakręcono pięć filmów „Kontury życia” i przeprowadzono debatę w środowisku lokalnym), * organizacja Wałbrzyskiego Maratonu Programistycznego Hackathon we współpracy z Prezydentem Miasta Wałbrzycha ( zdobycie wysokich
miejsc w maratonie), * wybitne osiągnięcia sportowe: zdobywca 3 miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach, kat.47
kg, wicemistrz w zapasach
w wolnym stylu - Sokolsky
pohar 2019 Lidice, kat.51
kg * wicemistrzyni Europy Taekwon-do juniorek,
kat. 55 kg.
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Szkoła Podstawowa
im. Marii Krasickiej w Węglińcu
Dyrektor szkoły:
Sylwia Salas
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Beata Wrzeszcz
Data nadania certyfikatu:
24.06.2002 r.

S

zkoła Podstawowa w Węglińcu jest jedną z pierwszych szkół, które przystąpiły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Nasi podopieczni
od lat promują szkołę poprzez udział w wielu konkursach i imprezach. W placówce prowadzimy wiele zajęć dodatkowych, które rozwijają uzdolnienia naszych
uczniów. W ich organizację włączamy naszych absolwentów. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej współpracujemy z wieloma instytucjami. Dzięki wsparciu
Nadleśnictwa Węgliniec cyklicznie organizujemy Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Leśny Turniej” oraz Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekologiczny klas V.
Dbając o postawy prozdrowotne dzieci organizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS oraz zachęcamy ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowana przez nas impreza środowiskowa „Mikołaj biega z mapą”. Połączeniem zabawy i nauki jest Powiatowy Mały Festiwal Języków Obcych. Uczniowie wykazują się wiedzą językową oraz talentami wokalnymi i językowymi. Sprawność językowa to również sztuka literowania.
W Powiatowym Konkursie „Spelling Competition” nasza uczennica zajęła I miejsce. Od wielu lat nasza szkoła z dużymi sukcesami rozwija u uczniów kompetencje matematyczne.
Jesteśmy inicjatorami gminnego projektu pod nazwą Gminne Mecze Matematyczne. Projekt ten to połączenie gry z nauką, budzi on wiele emocji wśród uczestników, uczy strategii i autoprezentacji. Tradycją szkoły jest udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz konkursie „Matematyka bez
granic”, a także w konkursie „Maks Matematyczny”. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia Sudoku, co przełożyło się na zdobycie przez naszego ucznia III miejsca w Wielkim Finale V Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU. Kolejnym sukcesem było zdobycie brązowego medalu w Ogólnopolskim Konkursie „Pangea”. Uczniowie osiągają również sukcesy w innych dziedzinach. Talenty plastyczne dzieci ujawniły się w konkursie „Budujemy Świat bez Przemocy” zorganizowanym
przez fundację PO DRUGIE. Nasi uczniowie corocznie są laureatami Powiatowego
Konkursu Fotograficznego „uChwycić książkę”.
Efektem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego są liczne medale i puchary. Uczennica naszej szkoły wygrała Finał „Nestle Camp-Warszawa”- Wielobój Wytrzymałościowy. Corocznie nasi podopieczni zajmują czołowe miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska oraz Strefy Jeleniogórskiej w Lekkiej
Atletyce. Jako jedyni z powiatu Zgorzelec uczestniczyliśmy w Finale Dolnośląskiego Trójboju Gimnastycznego. Częste treningi i rozbudzanie zainteresowań grami
zespołowymi zaowocowały wynikami: III m. w Finałach Dolnego Śląska w piłce
ręcznej, III m. w Mistrzostwach Powiatu w Mini Koszykówce.
Dzięki współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły rozwijamy potencjał naszych podopiecznych. Planując swoje działania pamiętamy, że
„Nawet najlepszy sokół nic nie złowi, jeśli mu nie pozwolisz wzlecieć”.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Przedszkole Nr 71 "Chatka Małego Skrzatka"
we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Marzena Słowińska-Maćkiewicz
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Magdalena Milecka
Data nadania certyfikatu:
18.09.2004 r.

M

ocną stroną działalności placówki w zakresie odkrywania ukrytych potencjałów jest różnorodność oraz zaproszenie KAŻDEGO DZIECKA do wspólnej podróży, samopoznania i samorozwoju. Istotne jest, że we wszystkich festiwalach, przeglądach, których prezentacją jest forma spektaklu, tańca, piosenki bierze udział cała grupa. Wszyscy są w procesie twórczym i finalnym. Nasze przedszkolaki zdobywają wyróżnienia, dyplomy, nagrody. Niektóre z nich zdobyły podczas: Festiwalu Tańczących Przedszkolaków, Festiwalach Teatralnych, w Konkursie Poezji i Malarstwa „Wrocław w Twórczości Dziecięcej”, w Dolnośląskim
Konkursie „Mój dom…”, w konkursie plastycznym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w konkursach organizowanych przez Instytut Austriacki, w Przeglądzie Wiersza i Bajki Logopedycznej, a także podczas Festiwalu Śpiewających
Przedszkolaków, którego laureatem został Bartek W. i wystąpił w Wielkim Finale W Filharmonii Wrocławskiej. Należy jednak pamiętać, że wartością nadrzędną
jest proces twórczy, droga poszukiwań wraz z liderem, którym jest nauczyciel. Nasze myślenie i działania zostały dostrzeżone i docenione, czego dowodem są różne certyfikaty, które posiadamy, np.,: Szkoła Odkrywców Talentów, Od inspiracji do kreacji, Przedszkole Kreatywności i Innowacji – „Destination Imagination”, „European Language Label” - innowacyjność w nauczaniu języków obcych, Szkoła Promująca Zdrowie, Bezpieczny Przedszkolak, Akademia Świadomego Rodzica. Znaczący udział rodziców w życiu przedszkola przyczynił się
do wielu sukcesów, np. Rada Rodziców-Finaliści Konkursu MEN „Mam 6 lat”, II
miejsce w okręgu dolnośląskim, tworzenie spektakli teatralnych dla dzieci, zdobycie nagrody specjalnej za aktywny udział w Paradzie Niepodległości, udział rodziców i absolwentów w uroczystościach przedszkolnych, np. 40-lecie placówki oraz
podczas Przedszkolnego Przeglądów Talentów. Najbardziej spektakularnym
działaniem promującym placówkę w środowisku jest organizowanie Przeglądu
Twórczości w Języku Niemieckim. Tę przygodę rozpoczęliśmy w roku 2012. Do
udziału zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku, od przedszkola do szkół
ponadgimnazjalnych. Swoim zasięgiem objęliśmy również placówki powiatu
wrocławskiego. Chcąc zapewnić dziecku najlepsze warunki do samorozwoju, odkrywania, poznawania siebie i świata, zostały zmodyfikowane i pogłębione treści dotyczące naukowego spojrzenia na rzeczywistość (eksperymentowanie i doświadczanie). Przykładem takich działań jest projekt naukowy Laboratorium
młodego odkrywcy przy współpracy Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Holistyczne
spojrzenie na małego człowieka pozwala nam znacznie bardziej przybliżyć się do niełatwej definicji „uzdolnień przedszkolaka”.
Drodzy nauczyciele i drodzy rodzice, stawiajcie dzieciom zadania, które inspirują, zaskakują, denerwują i zmuszają do porzucenia strefy komfortu. Uczcie się wspólnie,
jak pozbyć się wewnętrznego krytyka, pobudzić swój umysł
do eksploracji, dedukcji, transformacji oraz poszukiwania
nieoczywistych analogii.
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Szkoła Podstawowa nr 5
im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Jacek Lenart
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Beata Przybylska
Data nadania certyfikatu:
20.09.2019 r.

K

ażdy uczeń SP 5 jest traktowany jako potencjalnie zdolny, dlatego za cel stawiamy sobie odkrycie jego mocnych stron i nakreślenie indywidualnej drogi rozwoju dla każdego wychowanka. Podstawą realizacji jest kilkuetapowa diagnoza oraz bieżąca obserwacja pedagogiczna, które pozwalają na ustalenie obszaru zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele stwarzają możliwości do ich rozwoju
w warunkach szkolnych poprzez stosowanie różnorodnych metod nauczania dostosowanych do stylów uczenia się i kanałów percepcji, aktywizowanie do twórczej pracy oraz zapewniając bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: sportowych, artystycznych, kreatywnych (Destination Imagination), kół przedmiotowych. Prężnie
działa samorząd i wolontariat. Pozostawiamy dzieciom dużą autonomię w działaniu. Uczniowie szczególnie uzdolnieni kierunkowo realizują IPN. Ponadto, szkoła
współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizuje wycieczki edukacyjne, turystyczno-krajoznawcze i warsztaty językowe w Anglii czy Francji.
Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez systematyczne doskonalenie zawodowe, nawiązują współpracę z rodzicami i terapeutami celem rozwijania uzdolnień oraz zapewnienia pomocy uczniom z problemami np. emocjonalnymi, społecznymi, dysleksją. Uczniowie mają możliwość prezentacji swojej wiedzy
i umiejętności w szkole (np. występując na Paradzie Talentów, organizując i prowadząc powiatowy konkurs języka angielskiego „Hugon Poliglota”) i poza szkołą (np. na konkursach międzyszkolnych). Szczególną formą prezentacji uzdolnień w obszarze artystycznym, językowym, społecznym i technicznym jest udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. W latach 2018 i 2019 szkolna drużyna „Seven Days” zdobyła nagrodę za umiejętności improwizacyjne i artystyczne, uzyskując prawo do reprezentowania Polski na światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych.
Działaniem, które angażuje całą społeczność a jednocześnie stało się już tradycją szkoły, jest Wieczór kolęd odbywający się corocznie przed Bożym Narodzeniem. Uczniowie kolędują solo, występuje chór szkolny i zaproszeni goście. Wydarzeniu towarzyszy kiermasz rękodzieła przygotowany przez wolontariat oraz kawiarenka obsługiwana przez samorząd szkolny.
Uczniowie przygotowują dekorację sali, są konferansjerami, opiekują się zaproszonymi gośćmi i zapewniają obsługę techniczną. Podsumowując, szkoła stymuluje
rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny, jak również aktywność twórczą- słowną, muzyczną, plastyczną
oraz ruchową. Każdy uczeń w centrum uwagi.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 34
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Halina Godlewska
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Elżbieta Barzycka
Data nadania certyfikatu:
09.05.2011 r.

P

raca w naszej szkole od wielu lat jest ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań i zdolności każdego ucznia. Wiemy, że rzeczywisty progres, na polu rozwijania uzdolnień uczniów, pojawia się po długotrwałej i świadomej działalności pedagogicznej nauczycieli. Dlatego od ośmiu lat realizujemy Szkolny Program
Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. Jego realizacja przynosi oczekiwane efekty. Wszyscy nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wspierających ich rozwój, a nauczyciele towarzyszą dzieciom
w tej drodze.
Tym jednak, co niewątpliwie wyróżnia naszą szkołę, są happeningi, konkursy interpretacji oraz spektakle Szkolnego Koła Teatralnego. „Winę” za to artystyczne zamieszanie ponosi przede wszystkim nauczycielka świetlicy. Teatr
wprowadza dzieci w nowe sytuacje społeczne, oswaja z szerszym środowiskiem,
dzięki współpracy z instytucjami kulturalnymi Wrocławia: Muzeum Narodowym (przygotowanie warsztatów teatralnych w salach Muzeum i nagranie tam
spektaklu),Wrocławskim Teatrem Lalek (udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Szkolnych i prezentacje wyróżnionych spektakli na scenie Teatru). W naszej szkole powstają inscenizacje autorskie (własne teksty, scenariusze , reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne) o charakterze wychowawczym i edukacyjnym. Każdego roku nasze Koło Teatralne prezentuje przygotowane przedstawienia w kolejnych edycjach Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”, sięgając po wyróżnienia– najwyższą nagrodę. Kolejne sukcesy to Grand
Prix I Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych, I miejsce w Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, liczne wyróżnienia indywidualne za kreacje aktorskie , Konkurs Interpretacji Dziecięcej organizowany przez MDK Krzyki: dzieci interpretują wiersz lub fragment prozy w oparciu o ruch, plastykę i dźwięk. Nasi uczniowie, co roku zdobywają najwyższe laury. W 2019 roku nasz spektakl jako najlepszy na Dolnym Śląsku w kategorii szkół podstawowych znalazł się w ścisłym finale Ogólnopolskiego V Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów
Estradowych (organizacja TVP). Wspomnieć trzeba o licznych laureatach 1. nagród we wrocławskich konkursach recytatorskich: „Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów”, „Skrzydlate Słowa, „Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy”, Regionalny Konkurs Recytatorski.
Happeningi szkolne to kolejna forma działań wychowawczych i edukacyjnych, tzw. zabawa w „żywy teatr”. Dzięki nim przerwy są pełne niespodzianek,
improwizacji i wzajemnych interakcji uczestników. Udział rodziców i krewnych
zapewnia promocję w środowisku.
Jak widać ,nasi uczniowie są świadomi tego, że świat teatru jest otwarty, ciekawy i każdy może się w nim odnaleźć z korzyścią dla siebie, a w przyszłości wykorzystać nabyte umiejętności.
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Szkoła Podstawowa nr 64
im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Karolina Mitelska
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Beata Rulewicz
Data nadania certyfikatu:
12.09.2011 r.

N

asza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń może osiągnąć sukces, rozwinąć swoje zainteresowania i pasje przy życzliwym wsparciu Grona Pedagogicznego.
Działania szkoły na rzecz ucznia zdolnego to między innymi: programy indywidualne z różnych przedmiotów, koła zainteresowań, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywanie wiedzy w warunkach pozaszkolnych (warsztaty, wycieczki, wyjścia), identyfikowanie uzdolnień uczniów, realizowanie oceniania kształtującego na zajęciach, organizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki- eksperymenty, Organizowanie w szkole Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, wolontariat,
udział w Paradzie Niepodległości, organizowanie Gali Talentów połączonego z aukcją charytatywną, Gali Poezji Dziecięcej, udział w programach:” Cały Wrocław
czyta”,” Mistrzowie Kodowania”, „Samorządy mają głos”, „Cyberprzemoc”, „Jestem
Smart”, „Wrocławskie Kolędowanie przy Choince”, realizowanie programu Indywidualni oraz Szkolnego Programu rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień. Szkoła uczestniczy w programie „Od inspiracji do kreacji’’, Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination” oraz projektach ,,Superkoderzy”, „Upright’’. Udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych (akcje
charytatywne i ekologiczne).
Ważne sukcesy naszych uczniów:
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów
• I miejsce i Nagroda Specjalna,
• II miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności; reprezentowanie
Polski na olimpiadzie w USA,
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego ,,Sprach Doktor’’,
• II miejsce chóru szkolnego w Akademii Chóralnej- Śpiewająca Polska,
• I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Wrocław nad Odrą” –
kategoria 7-8 klasa,
• Finalista Wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązaczek, konkursu matematycznego ,,Koma’’, Maratonu Matematycznego, Laureat Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU w kategorii klas 1-3,
• II miejsce w międzyszkolnym konkursie ,,Asy z trzeciej klasy’’,
• V miejsce w etapie wojewódzkim w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym ,,Baltie’’,
• Udział w projekcie realizowanym z Radą Osiedla z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości- finał w radiu Wrocław, Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego z okazji 55-lecia szkoły.
Liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim Konkursie Mediów Szkolnych
- Forum Pismaków dla czasopisma szkolnego Eksperci 64 w tym Złoty i Platynowy Laureat.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 77
im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Ilona Zioło
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Joanna Cymerman
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

O

d 1 września 2017 roku znowu staliśmy się Szkołą Podstawową nr 77 (tak jak
osiemnaście lat temu). Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu to była» Szkoła z Klasą” i taką szkołą jest również SP 77.
Nasza szkoła wspiera uzdolnienia i rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo, promuje zdrowie, współpracuje z wrocławskimi przedszkolami i szkołami, aby w ramach programu “Od inspiracji do kreacji” pracować nad kompleksowym rozwojem ucznia.
Nasi uczniowie osiągają sukcesy na różnych płaszczyznach: humanistycznej,
matematyczno- przyrodniczej, artystycznej oraz sportowej:
• W roku 2018 SP 77 we Wrocławiu została laureatem XIV edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty .
• Wysokim poziomem sportowym wykazali się w roku szkolnym 2018/ 2019
chłopcy z klasy 4c SP 77, którzy wzięli udział w Zimowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wrocławia w kategorii Orlik i zajęli I miejsce. Uroczyste wręczenie pucharu oraz nagród odbyło się na murawie Stadionu Wrocław w przerwie spotkania Śląsk Wrocław: Zagłębie Lubin. Zwycięzcy mieli też możliwość wyprowadzania obu drużyn na mecz.
• 9 V 2018 r. zajęliśmy I miejsce drużynowo w XVII Dolnośląskim Konkursie
Ekologicznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
• W 2018 r. zajęliśmy I miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w SHORT TRACKU dziewcząt.
• W roku szkolnym 2018/ 2019 uzyskaliśmy wznowienie certyfikatu „Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej”.
• 31 V 2019 r. uczennice klasy 8b zdobyły tytuły laureatek siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
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Szkoła Podstawowa nr 80
im. Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Ireneusz Dudek
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Anna Piguła
Data nadania certyfikatu:
09.10.2009 r.

J

uż od 10-ciu lat należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, w efekcie czego, nasi uczniowie z pasją uczestniczą w międzynarodowych, ogólnopolskich oraz miejskich programach i projektach edukacyjnych. Realizacja Szkolnego Programu Rozwijania zainteresowań i Wspierania
Uzdolnień Uczniów skutkuje aktywnym udziałem w licznych przedsięwzięciach i działaniach, które umożliwiają wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Wspieramy uczniów zdolnych poprzez stosowanie różnorodnych form, metod pracy, uwzględniających indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. W celu kształtowania postawy twórczej i aktywnej u uczniów, podniesienia skuteczności procesu edukacyjnego w pracy z uczniem zdolnym stosujemy aktywne i aktywizujące metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem projektów uczniowskich.
Z powodzeniem wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów w ramach uroczystości, akcji, konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz
festynów osiedlowych ucząc dzieci autoprezentacji, integracji ze środowiskiem lokalnym, pracy zespołowej, współpracy poprzez działanie. W czasie występów artystycznych mali Romowie mają możliwość zaprezentować nie
tylko swoje talenty wokalno-taneczne, ale też swoją historię, kulturę i obyczaje.
Nasi uczniowie chętnie angażują się w projekty regionalne, które wdrażają do
poznania historii Polski oraz wielokulturowego, wieloreligijnego miasta Wrocławia, ale też kształtują świadome, otwarte postawy i zachowania, uczą budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i postawie wzajemnego szacunku.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w ramach projektów przyrodniczych kształtujemy u naszych wychowanków postawę człowieka odpowiedzialnego za los
planety i najbliższego środowiska. Prowadzimy działania profilaktyczne rozwijające świadomość obywatelską, które uczą, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Realizowane działania o charakterze prozdrowotnym rozwijają pasje i zainteresowania sportowe uczniów, którzy potrafią aktywnie, bezpiecznie
i zdrowo spędzać czas w szkole i po lekcjach. Wyzwania, które stawiamy uczniom nie tylko umożliwiają rozwój i prezentację talentów, uczą twórczego rozwiązywania zadań i problemów, tworzenia innowacji, zarządzania czasem i pomysłami, prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 90
im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Joanna Sinicka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Mirosława Kalicińska
Data nadania certyfikatu:
07.12.2006 r.

W

Szkole Podstawowej nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu realizowane są działania wspierające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
W każdym roku szkolnym na podstawie rekomendacji wychowawcy wyłonieni są
członkowie Klubu Złotej Sowy. Dla KZS utworzono sekcje: matematyczno – przyrodniczą, humanistyczno – artystyczną oraz sportową. Uczniowie uczestniczą systematycznie w zajęciach organizowanych przez WCRS, Domy Kultury, Narodowe Forum Muzyki, Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, muzea i teatry Wrocławia oraz w zajęciach warsztatowych w szkole. Organizujemy Tydzień
Zainteresowań i Pasji. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich talentów podczas „Gali Talentów”, gdzie wyłoniony jest przedstawiciel szkoły do „Dolnośląskiej Gali Talentów”.
Szkoła ma szeroką ofertę kół zainteresowań, organizuje wiele konkursów
szkolnych i międzyszkolnych: kolejne edycje Wrocławskiego konkursu o tytuł
Mistrza Języka Angielskiego „English Master”, współuczestniczymy w organizacji etapu powiatowego konkursu „zDolny Ślązaczek” oraz „Wrocławskie Krasnale”, organizujemy Międzyświetlicowy Konkurs „Przygoda z Ekoludkiem”. Realizujemy projekty szkolne :„Odkrywamy skarby regionu”, „Dzieci dla klimatu”, „Kultura i sztuka zaciekawia, inspiruje i bawi” „Świat emocji i zmysłów”, „Jedna szkoła wiele kultur.” W ramach projektu europejskiego Erasmus+ przeprowadzono 11
zajęć otwartych dla gości z Rumunii, Włoch i Hiszpanii. Odbył się wyjazd językowo - kulturalny do Hiszpanii dla uczniów z projektu Erasmus+. Uczniowie klas 4-5
uczestniczyli w obozie językowym Euroweek.
W ramach projektu e–Twinning poprzez poznawanie innych kultur odbyła
się prezentacja szkoły na platformie Dropbox. Gościliśmy w szkole wolontariuszy z różnych krajów świata, uczniowie poznawali kulturę Nowej Zelandii, Indii i
Chin. Współpracujemy z Instytutem Konfucjusza (nauka języka chińskiego) oraz
Fundacją Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Uczniowie uczestniczą w wykładach Polskiej Akademii Dzieci i w zajęciach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Wychowania Fizycznego. Różnorodność działań szkoły sprzyja rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów czego dowodem są osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych
oraz corocznie przyznawane uczniom
stypendia naukowe.
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Szkoła Podstawowa nr 93
im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Jolanta Sawicka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Jolanta Papadycz
Data nadania certyfikatu:
11.06.2012 r.

W

SP 93 odkrywamy talenty i pasje, rozwijamy uzdolnienia, pracujemy twórczo. Zakładamy, że każdy uczeń jest zdolny :) Jesteśmy organizatorami
„Nadodrzańskiego Przeglądu Talentów”, podczas którego uczniowie wrocławskich szkół mogą zaprezentować swoje niezwykłe umiejętności.
Wspieramy aktywność plastyczną i literacką poprzez wyposażenie uczniów
w różne środki wyrazu, wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji, rozwijanie
wrażliwości estetycznej, umożliwianie wzięcia udziału w konkursach, podpowiadanie, gdzie szukać inspiracji i jak wykorzystywać nowe środki przekazu .
Uczniowie są aktywni, chętnie podejmują działania, tworzą i wyrażają siebie,
znają swoje możliwości twórcze i wykorzystują różne techniki plastyczne oraz
eksperymentują. Biorą udział w konkursach na poziomie szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczestniczą w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności. Nasi uczniowie mogą się także pochwalić wyjątkowymi osiągnięciami sportowymi - zwłaszcza w biegach na orientację.
Jednym z wyjątkowo uzdolnionych dzieci jest uczennica klasy szóstej. To
wszechstronnie utalentowana dziewczynka. Ma na swoim koncie sukcesy sportowe, literackie, plastyczne. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich, m.in.: „Kaligram – bajki La Fontaine’a”, „Witamy nowe kasowniki”,
II Międzyszkolny Turniej Plastyczny, Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w biegu na orientację, Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w biegu na orientację, finał dolnośląski, XIV Międzywojewódzkie Zawody w Biegach na Orientację „Echa
Twardogóry”, XXIV Puchar Paulinum w Biegu na Orientację w Jeleniej Górze,
Wrocławska Olimpiada Młodzieży w Biegu na Orientację, Mistrzostwa „Orientuj
się we Wrocławiu”
Innym szczególnie utalentowanym uczniem jest uzdolniony plastycznie szóstoklasista. Uczestniczył w licznych konkursach plastycznych. Zajął I miejsce w II
Międzyszkolnym Turnieju Plastycznym.
Wystawy prac plastycznych obydwojga uczniów zaprezentowano podczas
„I Nadodrzańskiego Przeglądu Talentów”. Chłopiec otrzymał wyróżnienie.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Szkoła Podstawowa nr 107
im. Piotra Włostowica we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Dariusz Cichy
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Joanna Kondracka
Data nadania certyfikatu:
12.05.2005 r.

S

zkoła Podstawowa Nr 107 we Wrocławiu od 2004 jest członkiem Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. W roku szkolnym 2003/2004 powstał Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zdolności, który został skierowany do wszystkich uczniów, był modyfikowany w roku 2013 i 2017. Jest on otwarty na każde dziecko i ściśle związany z programem dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Uwzględnia specyfikę środowiska oraz wpisuje się w tradycję szkoły. Program zakłada rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz
uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych. W przygotowanej koncepcji zakładamy, że wszyscy uczniowie
są zdolni. Co roku Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Zdolności przeprowadza badania dotyczące rozpoznawania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Efekty
wdrażania Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zdolności są badane ankietami, m.in: „Podsumowująca ankieta dla uczniów i rodziców kl.8. Od trzech lat
w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Trampolina”, w ramach której
bliżej przeprowadzono systemowe działania w zakresie rozpoznawania i wspierania uzdolnień. Na zajęciach dodatkowych czy kołach zainteresowań realizowane są indywidualne programy nauczania, przy współpracy z rodzicami, rozwijane są zdolności kierunkowe, czego efektem są liczne osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych oraz zewnętrznych: „zDolny Ślązaczek”, „Gala Talentów”, „Pożeracze książek”, „Szkolny Omnibus” i wiele innych. Opracowuje się indywidualne programy rozwoju dla ucznia zdolnego, np. z matematyki, języka angielskiego.
Systematycznie promowane są sukcesy uczniów. Na stronie internetowej szkoły
czy tablicach systematycznie przedstawiane są sukcesy uczniów. Na zakończenie
roku uroczyście są wręczane nagrody dla najlepszych uczniów, złote, srebrne
i brązowe tarcze, listy gratulacyjne dla rodziców oraz dla najlepszego ucznia roku nadanie tytułu- Primus Inter Pares. Co roku uczniowie za szczególne osiągnięcia otrzymują stypendia. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym sprzyja pozyskiwaniem sponsorów i nagradzaniem uzdolnionych i aktywnych uczniów.
Spektakularne osiągnięcia promujące szkołę: to laureaci i finaliści „zDolnego Ślązaczka”- 2013r.- Karolina Kalinowska laureatka z języka polskiego i matematyki, finalistka Paulina Pilat, 2014r-laureatka z języka polskiego i matematyki- Zuzanna Sikorska; 2015- Izabela Minowska- laureatka z języka polskiego i matematyki. Największe osiągnięcia w historii szkoły zdobył Antoni Buraczewski- złoty medalista z 2014 i 2015r. oraz brązowy medalista w 2016 r. w Międzynarodowych Grach Logicznych w Paryżu. Laureat z 2016 i 2017r. z matematyki
i finalista z języka polskiego zDolnego Ślązaczka; 2018- laureat z matematyki i języka polskiego; zdobył bardzo dobry wynik w XVII Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”; LXX Olimpiada Matematyczna dla licealistów- finalista,
XIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów- laureat: XXVI Olimpiada Informatyczna dla uczniów szkół średnich- półfinalista. Za wybitne osiągnięcia uczeń zdobył prestiżowe stypendia: Prezydenta Miasta Wrocławia- 2014 i 2019; Szkolnego
Nobla -2017; stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2018r. Czterokrotnie zdobył tytuł: Primus Inter Pares. W czerwcu 2019 r. został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Surtyka.
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XV Liceum Ogólnokształcące
im. mjr.Piotra Wysockiego we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Bogumiła Mandat
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Joanna Świędrych
Data nadania certyfikatu:
06.06.2011 r.

L

iceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego powstało w 1994
r., swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego. Szkoła mieści się w nowoczesnym, modernizowanym, przestronnym budynku otoczonym terenem zieleni. Gabinety przedmiotowe, profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownie biologiczne, matematyczne i fizyczne, pracownie językowe,
komputerowe, pracownia symulacyjna są bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Są one systematycznie modernizowane, aby
w jak najlepszym stopniu spełniały oczekiwania uczniów i nauczycieli. Zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej hali sportowej, sali gimnastycznej oraz siłowni. Na terenie szkoły istnieje zewnętrzny kompleks
sportowy. W liceum znajduje się profesjonalna strzelnica. Czas wolny uczniowie
mogą spędzać w bibliotece i czytelni – oferują one bardzo bogaty, uzupełniany
systematycznie w nowości wydawnicze księgozbiór, a także dostęp do Internetu.
Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską, pedagogiczną i psychologiczną. Na terenie Liceum działa bufet serwujący domowe obiady.
W Liceum realizowane są różne programy wspierające uczniów w nauce. Dużą wagę przywiązuje się do właściwych relacji między uczniami i nauczycielami
oraz do wieloaspektowo rozumianej samorządności.
Młodzież bierze udział w szkoleniach Liderów Samorządu Uczniowskiego,
w projekcie Młody Obywatel Kultury, w programie Era Nowe Horyzonty, w projekcie Edukacja w Miejscach Pamięci, projekcie „Słowa mają moc”, projekcie „Eko-eksperyment. Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”, projekcie
„Techniki wspomaganego rozrodu zwierząt” i wielu innych, cennych inicjatywach.
W szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauczanych przedmiotów. Nauczyciele wychowania fizycznego proponują zajęcia z niemal wszystkich
dziedzin sportu, szczególnie siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej , piłki nożnej,
strzelania sportowego i nordic- walking.

www: dodn.dolnyslask.pl
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Złote Przedszkole
we Wrocławiu
Dyrektor szkoły:
Beata Borowiecka
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Karolina Nawrotek
Data nadania certyfikatu:
10.10.2019 r.

Z

łote Przedszkole we Wrocławiu to wyjątkowe miejsce, gdzie każdego dnia
dzieci w wyruszają w niezwykłą podróż do dorosłości. W naszej codziennej pracy staramy się przedstawiać dzieciom świat pełen pasji i różnorodności.
W Złotym Przedszkolu wspieranie uzdolnień realizowane jest na wielu obszarach. Podczas zajęć z trenerem piłki nożnej, tancerzem oraz fizjoterapeutą dzieci
rozwijają umiejętności sportowe i ruchowe. Taniec, sport i ruch są dla nas bardzo
ważnym aspektem rozwoju dziecka. Poznawanie świata to dla nas, także empiryczne dotykanie i odkrywanie otoczenia wokół nas. Wycieczki do lasu, sadu, parku oraz naszego własnego ogrodu to rozbudzanie dziecięcej wrażliwości i fascynacji przyrodą. Staramy się budować postawy proekologiczne, od najwcześniejszych lat rozwoju młodego człowieka. Rozszerzeniem tego są spotkania ze specjalistami, takimi jak: leśniczy, ornitolog, pszczelarz. Kolejnym obszarem, który staramy się wspierać to preorientacja zawodowa.
Placówka realizuje cykl „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, podczas których
dzieci poznają różne profesje. Niedawno mogliśmy gościć m.in. policjanta, lekarza, dentystę, muzyka, dietetyka oraz architekta. Podczas tych spotkań dzieci
uczyły się o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zdrowym odżywianiu, prawidłowym dbaniu o zęby, a także o… budowaniu miast. Innym obszarem wspierania
uzdolnień, który rozwijamy to wrażliwość muzyczna, realizowana w naszej placówce podczas zajęć umuzykalniających (np. z grą na gitarze) oraz spotkań z muzykami (np. gitarzysta, akordeonista).
Na co dzień staramy się również rozwijać dziecięcą wrażliwość plastyczną,
m.in. poprzez różnorodne formy i metody artystyczne. Stosujemy nowatorskie
i oryginalne pomysły na zajęciach artystycznych. Różnorodne formy oddziaływania oraz metody pracy z młodym człowiekiem dobierane są na podstawie indywidualnych diagnoz zainteresowań i uzdolnień dziecka. Są one priorytetem w budowaniu wielorakich uzdolnień u każdego dziecka w Złotym Przedszkolu.
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Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Wysokiej
Dyrektor szkoły:
Halina Frodyma
Lider Szkolnego Zespołu
Wspierania Uzdolnień:
Dagmara Iwach
Data nadania certyfikatu:
20.09.2019 r.
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zkoła służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale także odkrywaniu i rozwijaniu naturalnej, jakże kreatywnej twórczości młodego człowieka, aby w przyszłości był świadomym obywatelem świata. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej towarzyszy uczniom w tej wędrówce zgodnie z myślą patrona
placówki: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najważniejsza jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy samego siebie. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”
Naszym celem jest uczenie samorządności poprzez praktyczne działania
w środowisku lokalnym. Corocznie prężna działalność Samorządu Uczniowskiego dąży do spotkania się z uczniami innych gminnych szkół na II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Kobierzyce „Szkoła to laboratorium demokracji” Wysoka 2019 objętego Honorowym Patronatem Pana
Ryszarda Pacholika Wójta Gminy. Tegoroczne hasło „Nie ma dzieci są ludzie” było
zgodne z korczakowską myślą. 28 marca 2019 r. młodzi ludzie z gminy Kobierzyce podjęli dyskusje w naszej szkole na temat człowieczeństwa i godności człowieka, które leżą u źródeł praw człowieka. Celem spotkania było zaprezentowanie
dorobku samorządów uczniowskich i wymiana doświadczeń w kontekście znajomości i propagowania praw dziecka oraz wolontariatu.
Spektakularnym efektem działalności nie tylko samorządu uczniowskiego,
wolontariatu szkolnego, ale współpracy całej społeczności szkolnej i lokalnej było zorganizowanie w naszej szkole sztabu 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 r. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą charyzmą i zdolnościami w różnych dziedzinach. Działali nie tylko jako wolontariusze, ale także prowadzili loterię, licytacje, doświadczenia chemiczne, pokazy taneczne – dwa zespoły szkolnych mażoretek. Jako aktorzy zagrali w jasełkach. Muzyczne talenty prezentowali ze szkolnym zespołem rockowym. Na zakup sprzętu
specjalistycznych szpitali dziecięcych pod hasłem „Dzieci grają dla dzieci małych
i bez focha” zebraliśmy blisko 100 tysięcy złotych.
Niezwykłym przedsięwzięciem pani dyrygent – nauczycielki muzyki jest organizacja chóru szkolnego „Śpiewające Chabry”, który wspiera talenty muzyczne ponad 100 uczniów naszej szkoły i w śpiewający sposób promuje naszą szkołę w środowisku lokalnym. W tym roku szkolnym
chór brał udział w Projekcie Akademii Chóralnej Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych NFM „Śpiewająca Polska” i zdobył Srebrne Pasmo.
Ukoronowaniem naszych działań na rzecz wspierania uzdolnień jest Dzień Talentów, który odbył 24 maja 2019 r. Ponad 50
uczniów z klas 0-VIII zaprezentowało na scenie i poza nią swoje
talenty i pasje sportowe, taneczne, aktorskie, recytatorskie, muzyczne i wiele innych. Pokazaliśmy, że kształcimy przyszłych artystów, sportowców i naukowców. Odkrywamy zdolności i dbamy o talenty naszych uczniów.

www: dodn.dolnyslask.pl
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SZKOŁY, których

organem prowadzącym
jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Zespół Szkół
w Bożkowie

Dyrektor szkoły:
Józef Kochniarczyk
Adres: 54-441 Bożków 89a
e-mail:zsa@netgate.com.pl,
www.zsa-bozkow.pl
tel.(074) 8714275, 515152709

W

Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie ciągle podejmuje się działania mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Spośród nich można wyróżnić następujące przedsięwzięcia:
1. Zajęcia w ramach Szkolnego Koła Biologicznego
,,Z biologią za pan brat” i projekt
NIEZWYKŁE OBLICZA GÓR STOŁOWYCH
,,Ten szereg skał rozciąga się na osiem lub dziewięć mil
angielskich, zaczyna się i kończy tak nagle, że wygląda jak
korona na szczycie góry...”
Tak o Szczelińcu Wielkim pisał w swoich listach z podróży John Quincy Adams. Od dawnych czasów Góry Stołowe
urzekają wędrowców tajemnicą, jaką skrywają pośród skał.
Poznania tej tajemnicy i niezwykłego piękna gór podjął się
uczeń z kl. II technikum architektury krajobrazu. Uzyskana
przez niego wiedza dotycząca walorów przyrodniczych Gór
Stołowych oraz zmysł artystyczny zapewniły mu I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. ,,Niezwykłe
oblicza Gór Stołowych”.
2. Udział w konkursie pt. ,,Aktywny Dolny Śląsk”. Zadanie konkursowe polegało na zaplanowaniu i zrealizowaniu
trasy turystycznej, co pozwoliło uczestnikom na zgłębienie
wiedzy o specyfice terenu, jego historii i walorach przyrodniczych, a efektem finalnym miał być film. Uczniowie pod
opieką p. Joanny Dziadosz podjęli się ukazania niezwykłej
tajemniczości szlaku na Szczeliniec Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych. Zespół uczniowski składający się
z uczniów naszego technikum znalazł się w gronie laureatów w/w konkursu.
3. Warsztaty edukacyjne zrealizowane w ramach projektu ,, Z bioróżnorodnością na ty’’. Spotkanie odbyło się w Gó-
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rach Sowich w schronisku Orzeł. W czasie zajęć uczniowie
m. in. poznali piętrowość lasów sowiogórskich z uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania roślinności charakterystycznej dla danego terenu. Dodatkowo nauczyli się określania azymutu, opisu krajobrazu z elementami przyrody
ożywionej i wynikającej z działalności człowieka. Ważnym
elementem warsztatów był także wykład dotyczący problemów związanych ze znaczeniem bioróżnorodności organizmów na ziemi. Warsztaty stanowiły przygotowanie uczniów do udziału w listopadowym IX Seminarium Uczniowskim pt. ,,Problemy ochrony środowiska ziemi noworudzkiej” organizowanego w ramach obchodów Noworudzkiej
Jesieni Ekologicznej.
4. Zajęcie I miejsca w XIV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem” i wyjazd delegacji naszej szkoły do Kanady na zaproszenie Fundacji im. Władysława Reymonta. Pobyt tam był nagrodą dla laureata konkursu recytatorskiego organizowanego rokrocznie od początku powstania fundacji założonej przez Związek Polaków w Kanadzie. Powstała ona w celu utrzymania polskiego
dziedzictwa kulturowego w Ameryce Północnej w Kanadzie,
dokąd wyemigrowali jej założyciele. Delegaci (laureat konkursu i dyrektor szkoły) poza licznymi atrakcjami turystycznymi, mieli okazję wziąć udział w Dniu Polskim, w spotkaniu z konsulem; wymienili doświadczenia z uczniami innych
szkół, zwiedzili Muzeum Aleksandra Bella, Muzeum i Rezerwat Indiański, Canadian Worplane Heritage Museum, Polski
Cmentarz Halerczyków, a także osadę St. Jacob i Elmira grupy etnicznej Menonitów kultywujących tradycje z XIX wieku.
Warto podkreślić, że w XV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Mówimy Reymontem organizowanym we wrześniu b.r. nasz uczeń zajął zaszczytne II miejsce.
5. „Żywe” lekcje biologii - klasy pierwsze uczące się w zawodzie technik weterynarii podczas lekcji anatomii i fizjologii poznają budowę i zasady działania organizmu zwierzęcego, tkanki zwierzęce oraz ich budowę. Podczas zajęć wykorzystywane są prawdziwe preparaty, takie jak skrzydła drobiowe, serca rożnych gatunków zwierząt, wątroby. Podczas
lekcji uczniowie nie tylko poznają budowę, lokalizację, funkcję poszczególnych tkanek, ale także fizjologię i mechanizm
OBLICZA
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ich pracy. Istotne jest poznanie wzajemnych powiązań między tkankami – jak się łączą i jaką funkcję pełnią między sobą.
6. Zajęcia z cyklu „TAK-i w akcji”. Działaniem innowacyjnym w technikum architektury krajobrazu jest podjęcie i realizacja współpracy z firmą arborystyczną. W jej ramach od
dwóch lat uczniowie mają okazję zgłębiać tajniki arborystyki. Przedstawiciel firmy arborystycznej cyklicznie (2-3 razy
w roku) prowadzi dla nas zajęcia zarówno teoretyczne dotyczące zawodu arborysty, jak i praktyczne z oceny stanu zdrowotnego drzew oraz praktyczną pielęgnację w koronach
starszych drzew z wykorzystaniem technik linowych. Zajęcia te mają na celu wprowadzenie ciekawszej formy zdobywania wiedzy dotyczącej roślin, zapoznanie się z nowym zawodem silnie związanym z kształtowaniem i ochroną krajobrazu oraz otwarcie na nowe możliwości rozwoju zawodowego po szkole.
7. „TAK-i i DZIECIAKI” - warsztaty ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU dla dzieci.
W Bożkowskim Centrum Umiejętności przy DZS w Bożkowie odbyły się minizajęcia warsztatowe z architektury
krajobrazu. Uczestnikami byli uczniowie z pobliskiej Szkoły
Podstawowej. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych zajęciach. Tematem pracy było
przygotowanie rozsadów pomidorów koktajlowych. Nagrodą są pomidorki z własnej hodowli.
8. Szkolenie uczniów z klas mundurowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Nowej Rudzie – w ramach
innowacji pn. klasa mundurowa. Zajęcia prowadzone były
w formie wykładu z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Uczniowie zwiedzili Strażnicę Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej PSP. Młodzież szkolna miała okazję zapoznać się
ze sprzętem wykorzystywanym bezpośrednio przez funkcjonariuszy JRG PSP w działaniach ratowniczych, począwszy od wozów bojowych, różnego rodzaju nożyc, aparatów,
w tym tlenowych do sygnalizatorów bezruchu włącznie.
Uczniowie z klas mundurowych cyklicznie szkolą się w jednostkach wojskowych, policyjnych, lotniczych, strażackich
etc. Efekty szkolenia przekładają się potem na przyrost wiedzy i umiejętności przydatnych w tych służbach. W konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” nasz uczeń zdobył I miejsce w etapie miejsko-gminnym, a drużynowo młodzież zajęła III miejsce w etapie powiatowym. Natomiast podczas Dol-

nośląskich Zawodów Użyteczno-Bojowych klas mundurowych reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce.
9. Architekci krajobrazu od lutego 2019 r. brali udział
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. ,,Tradycyjny
Sad’’ organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt ten ma na celu popularyzację uprawy starych
odmian drzew owocowych oraz zwiększenie bioróżnorodności na ziemiach polskich. Aby sprostać zawartym w regulaminie wymaganiom uczniowie musieli zmierzyć się z szeregiem zadań dotyczących projektowania, realizacji, pielęgnacji oraz promocji tego przedsięwzięcia. Obecnie przy budynku Bożkowskiego Centrum Umiejętności powstał sad
składający się ze starych odmian grusz, dostępny dla uczniów i pracowników szkoły. Nawiązując do nowoczesnego
stylu budynku nasadzenia te są wykonane w postaci formowanego szpaleru palm. Aby osiągnąć ten etap zrealizowane
zostały następujące działania : utworzenie nazwy i logo naszego zespołu, które stało się znakiem rozpoznawczym naszego kierunku, wyznaczenie i wybranie terenu na którym
został wykonany sad, stworzenie projektu, kosztorysu i szeroko pojęte zdobywanie wiedzy na temat upraw, sadownictwa i pracy z drzewami, nareszcie wykonanie nasadzeń
drzew i zieleni towarzyszącej oraz działania promocyjne tj.
prezentacje, prelekcje, ulotki, plakaty.
Uczniowie z grupy TAK-I BOŻKÓW zdobyli II miejsce
w Polsce spośród 50 szkół biorących udział w projekcie
w kategorii szkół średnich i zostaną niebawem nagrodzeni.
10. Konkurs „Mój biznes regionalny” organizowany
przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
w Gdyni we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim to
kolejne ważne dla naszych uczniów wydarzenie. Drużyna
naszej szkoły okazała się najlepszą w kraju. Konkurs odbył
się w ramach projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!”.
11. Nasi uczniowie uczą się zasad gastronomii w doskonale wyposażonej kuchni szkolnej, rozwijają umiejętności obsługi w sali restauracyjnej czy obsługi klienta. Spotykają się z naszymi absolwentami, którzy kontynuują karierę w zawodzie i są już mistrzami w swoim fachu; korzystają
z ich doświadczenia. Sprawdzają swoje umiejętności, biorąc
udział w konkursach. Ostatnio zdobyli wyróżnienie drużynowe w konkursie gastronomicznym w ramach Dolnośląsko- Dolnosaksońsko-Środkowoczeskiego Turnieju Gastronomicznego w Karpaczu.

dodn.dolnyslask.pl
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Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych
Przyszpitalnych w Wałbrzychu

Szkoła inna niż wszystkie – wspierająca uzdolnienia
Dyrektor szkoły:
Agnieszka Zając
Adres: 58-300 Wałbrzych
ul. Batorego 4,
tel. (74) 842 11 91

W

wałbrzyskim Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego działa szkoła przyszpitalna, a dokładniej
Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych. Jej
uczniami są młodzi pacjenci przebywający na leczeniu na
Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.
Zadaniem szkoły przyszpitalnej jest zapewnienie kontynuacji nauki w czasie choroby, a przede wszystkim uczestnictwo w procesie zdrowienia hospitalizowanych uczniów-pacjentów. Zajęcia na Oddziale Pediatrycznym odbywają się indywidualnie przy łóżku dziecka lub w małej grupie
w świetlicy szkolnej. Dzięki temu nauczyciel jest w stanie
bardzo szybko rozpoznać mocne strony ucznia i umożliwić
mu rozwój zainteresowań i uzdolnień.
Na Oddziale Psychiatrii zajęcia prowadzone są w salach
lekcyjnych, w klasach liczących do ośmiu osób. Tak niewielka liczba podopiecznych w grupie sprzyja indywidualnemu
podejściu do młodych ludzie w wieku szkolnym z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Mimo dużej różnorodności
jednostek chorobowych poszczególnych uczniów, nauczyciele i wychowawcy zakładają, że każdy uczeń jest zdolny.
Starają się dostrzec ich predyspozycje, np. plastyczne, humanistyczne, sportowe, matematyczne, czy też przyrodnicze. Wspierają ucznia-pacjenta w działaniu, które przekłada
się często na indywidualny sukces.
Podczas zajęć w ramach funkcjonujących kół zainteresowań uczniowie są przygotowywani do konkursów ogólnopolskich i bardzo często zdobywają czołowe miejsca. Do dużych sukcesów należy zaliczyć m.in. zajęcie I miejsca w Ogól-

nopolskim Konkursie Języka Angielskiego, wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie na „Minutowy teledysk szkolny”, organizowanym w ramach Akcji Labirynt (konkurs polegał na utworzeniu pełnego klipu muzycznego z własnym
tekstem, podkładem muzycznym oraz samodzielnym montażem klipu), zajęcie I i II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja świąteczne choinka”, wygrana w konkursie „Wycieczka z przewodnikiem po regionie wałbrzyskim”, zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego Narodzenia” , tytuł laureata w Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Galerion”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastyczno-Literackim „Magiczny świat baśni i bajek”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczo-Literackim „Przyroda wokół nas”, II miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Symbole i alegorie Niepodległej”,
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem
patriotą. Droga Polaków do niepodległości 1918-2018”, trzy
pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pisanka wielkanocą malowana”. Szkolna społeczność na
bieżąco jest informowana podczas apeli o sukcesach swoich
kolegów i czerpie z tego dużą satysfakcję.
Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia teatralne. Uczniowie odkryli talenty aktorskie i z wielką chęcią oraz zapałem biorą udział w różnych formach takich jak: pantomima,
teatr cieni, spektakle z humorem, poważniejsze oraz profilaktyczne. Uczniowie szkoły przyszpitalnej dzięki uczestnictwu w zajęciach kółka teatralnego rozwijają swoje umiejętności aktorskie, a zarazem oswajają się z publicznymi występami. W wałbrzyskich portalach informacyjnych (np. walbrzych24, walbrzyszek, walbrzych.naszemiasto) pojawiły
się wzmianki na temat występów dzieci z grupy teatralnej,
Misterium Męki Pańskiej ma swoją publikację na kanale You
Tube, a przez okres wielkanocny było puszczane w lokalnej Telewizji Kablowej Podgórze. Prezentacja osiągnięć uczniów pomaga im uwierzyć we własne możliwości i spełnia
rolę terapeutyczną.

Zapraszamy na szkolenia do DODN
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Dolnośląski Zespół Szkół
w Karpaczu
Dyrektor szkoły:
Bogusława Kozłowska
Adres: 58-540 Karpacz, ul. Gimnazjalna 7
e-mail: zsekretariat@zsp.karpacz.pl,
www.dzs.karpacz.pl
tel.(075) 761-98-16

W

śród wielu działań podejmowanych w naszej szkole mających na celu odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań, większość wpisana
jest na stałe do planu pracy szkoły: np. udział w warsztatach, konkursach i turniejach szkolnych oraz organizowanych przez podmioty zewnętrzne: konkursach literackich, recytatorskich, gastronomicznych, filmowych, geograficznych, historycznych, informatycznych, fotograficznych, ekonomicznych, języków obcych, piosenki.
Oprócz uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego wyczynowo uprawiających sporty zimowe i lekkoatletykę, pozostali uczestniczą w różnych formach aktywności fizycznej przez cały rok, rozwijając lub odkrywając swoje predyspozycje poprzez rywalizację z rówieśnikami podczas rozgrywek szkolnych, a także międzyszkolnych
w ramach Licealiady (koszykówka, siatkówka, biegi przełajowe, piłka nożna, piłka
ręczna, piłka siatkowa plażowa, tenis stołowy, badminton).
Od kilku lat kolejne roczniki uczestniczą w warsztatach filmowych w ramach
polsko-niemiecko-francuskiego projektu filmowego „KINEMA”, które odbywają się
w krajach uczestniczących w projekcie. Pracują w grupach złożonych z uczniów
i nauczycieli z krajów europejskich, poznając m. in. tajniki sztuki teatralnej i filmowej, pisząc scenariusze, na podstawie których tworzą pod okiem specjalistów
z branży własne filmy i spektakle. Dodatkowo szlifują języki obce i nawiązują kontakty z rówieśnikami z Francji i Niemiec.
Uczniowie Technikum Hotelarstwa rozwijają swoje zainteresowania hotelarstwem i turystyką poprzez uczestnictwo w cyklicznych konkursach „Hotelarz Roku”, „Hasła i Skróty Hotelarskie”, „Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie”, „Olimpiada
Wiedzy Hotelarskiej”, podnosząc przy okazji umiejętności w zawodzie.
W ogólnopolskim konkursie gastronomicznym odbywającym się u nas corocznie, uzdolnieni uczniowie Technikum Żywienia i Gastronomii mają okazję popisać
się wiedzą i umiejętnościami przy przygotowywaniu i eksponowaniu różnych potraw, np.: z ryb i owoców morza, regionalnych; okolicznościowych (Wielkanoc, wesele).
Zainteresowani chętni zdobywają nowe umiejętności na kursach pozalekcyjnych (barmański, baristy, carvingu)
W konkursach literackich (powiatowy „Młode Pióro”, ogólnopolski dla młodego
pokolenia poetów, prozaików i publicystów czasopisma „Obywatelska”) zadebiutowali z powodzeniem nasi młodzi poeci i pisarze.
Młodzież z zacięciem aktorskim występuje w spektaklach podczas imprezy
„Bajkowe Mikołajki”, organizowanej przez nas corocznie w Szkole dla wychowanków placówki opiekuńczej. Bierze także udział w powiatowych i ogólnopolskich
konkursach recytatorskich i festiwalach piosenki.
Nowe media to pasja wielu uczniów, uczestniczą w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez profesjonalistów, organizują wystawy swoich prac, kręcą filmy.
Dużą wagę przykładamy w szkole do pobudzania i rozwijania energii społecznej poprzez organizowanie akcji charytatywnych lub uczestnictwo w nich: Kiermasz świąteczny, Pomoc dla „Staruszkowa”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Szlachetna paczka”, „Bajkowe Mikołajki”, „Pomoc dla Filipka”, pomoc rzeczowa dla mieszkańców Kresów, obsługa regionalnych jarmarków i „Dnia rodziny”. Uczniowie odkrywają, że dzięki wolontariatowi rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność, zdobywają doświadczenia, uczą się pracy w zespole, organizacji, planowania.
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