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FORMATKA 

SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW 

Należy wypełnić poszczególne pola. 
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony. 

 

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: turecki 

Miejscowość: Turek 

Nazwa szkoły/instytucji: Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego 

Adres: 62-700 Turek ul. Sportowa 9 

Telefon: 632784360 

e-mail: sp4turek@gazeta.pl 

Strona www: www.sp4turek.erpublika.pl 

   

 

Cele podejmowanych 

działań 

- kształtowanie umiejętności  samodzielnego zdobywania wiedzy,     
  wykorzystywanie różnych źródeł informacji, 
- rozwijanie ciekawości poznawczej , zainteresowań i uzdolnień,  
- rozszerzanie umiejętności językowych;                                                                           
- uwrażliwienie na sztukę, pobudzenie uczniów do działań artystycznych  
  ( rozwijanie zdolności aktorskich, plastycznych, tanecznych), 
- dbałość o wszechstronny rozwój poprzez wykorzystywanie różnych dóbr   
  kultury;                                                                                         
- kształtowanie i rozwijanie czynnych postaw i umiejętności sprzyjających    
  Zdrowiu i bezpieczeństwu,  
- formowanie  zdolności motorycznych 

Przykłady 

systemowych działań 

na rzecz uczniów 

zdolnych 

- ćwiczenie mowy , dykcji, zachowanie na scenie , przygotowanie scenek        
dramowych, przedstawień teatralnych, pisanie scenariuszy;                                                                                      

- ćwiczenia leksykalne, rozwiązywanie zadań gramatycznych, oglądanie  filmów                           
i słuchanie muzyki w języku obcym, przygotowanie do konkursów językowych, 
prezentacje językowe na forum szkoły i społeczności , redagowanie życzeń      w języku 
angielskim, odgrywanie scenek, wzbogacanie zasobów słownictwa poprzez pracę ze 
środkami audiowizualnymi;                                                                                                                          

-turnieje, zawody, treningi, zajęcia na basenie, salach gimnastycznych oraz przy 
szkolnym  kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,, Orlik’’ 

Sposoby pracy 

z uczniem zdolnym, w 

tym ciekawe metody      

i formy pracy 

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, współzawodnictwo 

indywidualne i zespołowe. 

Metody pracy: metoda projektowa; aktywizujące: burza mózgów, gry i zabawy, drama 

śpiewanie piosenek; wykorzystanie programów multimedialnych; metoda świadomego 

uczenia się; metoda komunikacyjna; metoda działania praktycznego; metody 

naśladowczo-ścisłe, zadaniowo-ścisłe. 
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Przykłady 

indywidualizacji      i 

różnicowania treści, 

metod, form pracy z 

uczniem zdolnym 

- zadawanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań podczas prac klasowych                          

i domowych,                                                                                                                  

- zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,                                          

- stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych,                                                                         

- udział w kółkach przedmiotowych,                                                                                     

- wprowadzanie na lekcjach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek itp.,                      

- tworzenie zespołów ćwiczebnych wg kryterium sprawnościowego,                                            

– udział w klubach sportowych, 

 

Efekty pracy  

(m.in. osiągnięcia 

uczniów) 

1. Przygotowanie w roku szk.2011/2012 ogółem 7 przedstawień, które uświetniły 
uroczystości szkolne i pozaszkolne , m.in.: prezentacja spektaklu  
 ,, Śpiąca Królewna ’’  w Centrum Wolontariatu oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 
3, pokaz teatralny pt. ,, Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć ’’ podczas spotkania 
studyjnego dotyczącego ubiegania się  o certyfikat  
 ,, Szkoła Promująca Zdrowie ’’. 
 
2.Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy anglojęzycznej ,, OLIMPUSEK ’’ :  
I miejsce w kraju zajął uczeń z kl. I a Hubert Maciejewski , III miejsce Mateusz Kowalczyk 
kl. II b i V miejsce  Maciej Kmieciak z kl. II b. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki 
poziom wiedzy i umiejętności, a ich wyniki w większości były powyżej średniej krajowej, 
 - w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej pt,, You can sing’’ nasi 
uczniowie tj. Maciej Kmieciak z kl. II b oraz Zuzanna Grędkiewicz z kl. IVa zostali 
laureatami konkursu, zwyciężając w swoich kategoriach wiekowych. 
  
3. Zajęcie I miejsca  w Klubowych Mistrzostwach Wielkopolski w Mini Piłce Siatkowej 
Chłopców i  awans do Mistrzostw Polski w Zabrzu,                                                                                     
- udział i zajęcie III miejsca w III Międzynarodowym Turnieju Siatkówki PLATAN-Cup 
2012 w Gdańsku, puchar dla najlepszego zagrywającego zawodnika w tym turnieju 
otrzymał Fryderyk Stasiak, 
- w III Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki Chłopców , Łódź 2012 drużyna     
   zajęła III miejsce,  
- udział w Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafetach Pływackich dziewcząt 
  i chłopców, 
- w Memoriale H. Szurgota w Mini Piłce Siatkowej Chłopców w Kole drużyna zajęła I 
miejsce spośród  zespołów z rejonu konińskiego. Jakub Górski otrzymał statuetkę dla 
najlepszego zawodnika memoriału,                                                                                                                 
– I miejsce klas sportowych z szkół w powiecie. 

Czy szkoła posiada 

Szkolny System 

Wspierania Zdolności 

i Talentów? 

(jeśli tak, proszę w kilku 
zdaniach przedstawić jego 

zalety) 

 

Współpraca z innymi 

osobami/ instytucjami 

działającymi na rzecz 

ucznia zdolnego 

Miejska Biblioteka Publiczna ,Miejski Dom Kultury,  Miejski Ośrodek Sportu,  Urząd 
Miejski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, wydawnictwo Express Publishing,  
Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, 
Maratończyk ’’, Przedszkola Miejskie 

  


