SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu
Głównym celem Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień Uczniów
jest rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów
na pierwszym i drugim etapie kształcenia.
Pragniemy zapewnić naszym uczniom możliwość rozpoznania własnych
predyspozycji, wdrażanie ich do pracy nad własnym rozwojem, przeżywanie
radości z osiągania sukcesów.
Celem Szkoły w zakresie wspierania ucznia zdolnego jest:
- pomaganie uczniom w odkrywaniu uzdolnień i zainteresowań,
- kształtowanie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu poprzez prezentację
osiągnięć znanych ludzi, w tym absolwentów naszej szkoły
- kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
i planowania własnego rozwoju,
- promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym,
- rozwijanie zainteresowań oraz motywacji,
- rozwijanie świadomości uczniów i ich rodziców dotyczącej rozumienia talentów
jako składowej trzech czynników: zdolności, wkładu pracy i osiągnięć.
Rozwijanie uzdolnień dotyczy obszarów:
- sportowego
- artystycznego
- aktywności obywatelskiej i wolontariatu
- humanistycznego
- językowego
- przyrodniczo – ekologicznego
- matematycznego
- informatycznego
Diagnozowanie uzdolnień uczniów
Diagnozy dokonuje wychowawca we współpracy z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, nauczycielami świetlicy oraz nauczycielami prowadzącymi koła
przedmiotowe i zainteresowań.
W diagnozie wykorzystuje się:
- obserwację ucznia, sposobu jego pracy, analizę wytworów
- teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
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metody aktywizujące, w tym metodę projektu
rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań
wywiad z rodzicami na temat rozpoznanych zdolności ucznia
analizę osiągnięć uczniów w różnorodnych konkursach

Działania szkoły:
- Zapewnianie odpowiednich warunków pracy z uczniami zdolnymi
- Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych – tworzenie kół przedmiotowych
i zainteresowań, rozwijających poszczególne uzdolnienia, zgodnych
z zapotrzebowaniem uczniów i sugestiami rodziców
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych
na wspieranie uzdolnień i zainteresowań: Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu,
Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, z Radomskim
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kultury „Południe”, Ligą Ochrony
Przyrody.
- Opracowanie i wdrożenie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności
- Bieżące informowanie uczniów i ich rodziców o aktualnych przeglądach,
konkursach, imprezach w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
- Promowanie osiągnięć uczniów na ternie szkoły, na stronie internetowej;
- Opracowanie i realizacja programów rozwoju ucznia zdolnego, ustalenie
tematyki, form i terminów realizacji programów.
Szkolny System Wspierania Uzdolnień Uczniów jest monitorowany
i modyfikowany zgodnie z potrzebami naszej społeczności szkolnej.
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