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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.sp4.turek.pl 

   

 

Cele podejmowanych 

działań 

- wdrażanie do samodoskonalenia, 

- odkrywanie, wspieranie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

- kształtowanie właściwej samooceny u uczniów, 

Przykłady 

systemowych działań 

na rzecz uczniów 

zdolnych 

- organizowanie kół zainteresowań z uwzględnieniem zapotrzebowania    uczniów,                

– udzielanie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,                                                                 

– organizowanie zawodów sportowych, zajęć na basenie, salkach gimnastycznych oraz 

przy szkolnym kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Orlik”,                                                                       

- organizowanie Dnia Talentów - 21 marca ,                                                                                           

– organizowanie szkolnych konkursów czytelniczych, ortograficznych, plastycznych,                                                                                       

– udział uczniów w Gali Talentów ( zaprezentowanie osiągnięć                        i uzdolnień 

uczniów na forum międzyszkolnym w obecności władz miejskich, rodziców ),                                                                                         

- udział klas IV – VI w konkursie szkolnym „Klasa na Medal” realizowanym w ciągu roku 

szkolnego                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                       

Sposoby pracy 

z uczniem zdolnym, w 

tym ciekawe metody i 

formy pracy 

- praca indywidualna z uczniem podczas kółek zainteresowań,                  - 

współzawodnictwo indywidualne i zespołowe,                                             - tworzenie i 

realizacja projektów związanych z materiałem wykraczającym poza podstawę 

programową,                                                 - nauka języka poprzez śpiewanie piosenek 

obcojęzycznych,                             - wykorzystanie programów multimedialnych, - metody 

aktywizujące: burza mózgów, drama, gry i zabawy,                                                               - 

e-spektakle – udział uczniów w spektaklach internetowych na żywo 
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Przykłady 

indywidualizacji i 

różnicowania treści, 

metod, form pracy z 

uczniem zdolnym 

- udział w klubach sportowych, 

- proponowanie uczniom zdolnym treści wykraczających poza podstawę programową, 

- stosowanie aktywizujących metod i form nauczania, m.in. drzewo decyzyjne, dyskusja, 

metody audiowizualne, metoda projektu, 

- nacisk na samodzielne dochodzenie ucznia do wiedzy metodą poszukiwań i 

eksperymentów,  

- wprowadzanie na lekcjach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, 

- udział w kółkach przedmiotowych, 

- zadawanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań podczas prac klasowych i 

domowych, 

- stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych.  

Efekty pracy  

(m.in. osiągnięcia 

uczniów) 

1. Sport 

-zajęcie II miejsca w Finale Województwa Wielkopolskiego w Piłce Siatkowej Chłopców 

w Krotoszynie, 

- II miejsce w Finale Województwa Wielkopolskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt w 

Szamotułach, 

- udział w Finale Województwa Wielkopolskiego w Drużynowym Pływaniu dziewcząt i 

chłopców w Poznaniu – 24 miejsce, 

- udział w Finale Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnym Biegu na Orientację 

w Klasyfikacji Drużynowej Dziewcząt i Chłopców                 w Poznaniu – Polanka 

Harcerska -16 miejsce chłopcy, 20 miejsce dziewczynki, 

- udział w Finale Klubowych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego     w Mini Piłce 

Siatkowej – III miejsce dziewczynki rocznik 2000, II i IV miejsce chłopcy rocznik 2000, 

- I miejsce w Turnieju Barażowym – Drawsko Pomorskie i awans do Mistrzostw Polski 

Chłopców rocznik 2000 w Drzonkowie 1-2 lipca.  

2. Zdobycie II miejsca ucznia z kl. IIa Huberta Maciejewskiego                    w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy „Olimpusek” z Języka Angielskiego dla uczniów klas 

I-III. 

- II miejsce w Miejskim Konkursie z Języka Angielskiego 

3. I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Strony rodzinne piękniejsze niż 

inne”. 

- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez WWF 

POLAND „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły” 

4. Kółko teatralne przygotowało 6 przedstawień dla swoich rówieśników dotyczących 

życia szkolnego, ochrony środowiska czy zdrowego stylu życia: „Katyń – pamiętamy „ z 

okazji Dnia Patrona, „Z czwórki dzieci segregują śmieci”, „Chory kotek” – promocja 

zdrowia, „Bezpiecznie        w Internecie”, „Z wizyta w bibliotece szkolnej”. 

Czy szkoła posiada 

Szkolny System 

Wspierania Zdolności 

i Talentów? 

(jeśli tak, proszę w kilku 

zdaniach przedstawić jego 

zalety) 

nie 

Współpraca z innymi 

osobami/ instytucjami 

działającymi na rzecz 

ucznia zdolnego 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek 

Sportowy, Urząd Miasta, Towarzystwo Krzewienia Kultury, Centrum Wolontariatu, 

Przedszkola Miejskie, Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu sportowego 

 

 


