
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów 

 
 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 

 

                                    Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie 

 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY/PLACÓWKI 

MIASTO, GMINA, POWIAT, ULICA  
ul. Paśnikowskiego 6 

20-059, Lublin 

 

TELEFON  
tel.: 0817437737  

 

E-MAIL  
 

STRONA INTERNETOWA www: www.sobieski.lublin.pl 
 

AUTOR PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 
 

 

1. WYMAGANIE 

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
 identyfikacja i zdiagnozowanie zdolności ucznia podejmującego naukę na III / IV etapie 

edukacyjnym; 

 rozwijanie i kierunkowanie zdolności, kształtowanie kompetencji w zakresie świadomego i 

samodzielnego uczenia się, stymulowanie poznawczej i twórczej aktywności ucznia;  

 tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej rozwojowi zdolności. 

 



4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
I etap: diagnozowanie i rozpoznawanie zdolności uczniów 

Identyfikacja ucznia zdolnego w Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego jest przeprowadzana 

wieloetapowo, za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych takich jak: 

a) kwestionariusz osobowy;  

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej bądź gimnazjum; 

c) wyniki egzaminów zewnętrznych; 

d) informacja o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych i artystycznych; 

e) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

f) test poziomujący z języka angielskiego przeprowadzany w czerwcu w ramach procesu 

rekrutacyjnego; 

g) testy diagnostyczne z przedmiotów przeprowadzane we wrześniu w pierwszym roku nauki; 

h) wywiad z rodzicami; 

i) ankieta psychologa szkolnego; 

j) obserwacje wychowawcy i nauczycieli uczących. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zebranych danych i identyfikacji ucznia zdolnego zespół 

nauczycieli przystępuje do drugiego etapu działań.  

 

II etap: planowanie i działania praktycznie wspierające rozwój zdolności   
Działania podejmowane przez szkołę na tym etapie zazwyczaj dotyczą trzech obszarów: 

1) działania wspierające rozwój ucznia zdolnego podczas zajęć lekcyjnych; 

2) działania wspierające rozwój ucznia zdolnego podczas zajęć pozalekcyjnych; 

3) działania wspierające rozwój ucznia zdolnego poza szkołą. 

 

Obszar 1.  Uczniowie Sobieskiego kształcą się w systemie o znacznie zwiększonej siatce godzin 

lekcyjnych (np. 5-6 godzin języka obcego tygodniowo, po 2 godziny tygodniowo w całym III etapie 

kształcenia z przedmiotów egzaminacyjnych) , materiał jest rozszerzany i pogłębiany o treści z kolejnego 

etapu edukacyjnego, prace domowe i klasowe są różnicowane. Od pierwszego roku  nauki uczniowie 

rozwijają nie tylko kompetencje kluczowe, lecz mogą wykorzystywać swój potencjał poprzez udział w 

pracach badawczych, eksperymentach, projektach.  

Uczniowie uzyskujący średnią 5.0 są dodatkowo motywowani do dalszej nauki przez comiesięczne 

stypendium naukowe. 

 

Obszar 2. Wstępna diagnoza umożliwiająca wyłonienie uczniów zdolnych i bardzo zdolnych jest podstawą 

do planowania zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybrać, na jakie zajęcia dodatkowe bądź koła 

zainteresowań chcą uczęszczać. Regularną formą pracy z uczniem zdolnym są seminaria i konferencje 

naukowe prowadzone we współpracy z uczelniami wyższymi. Od pierwszego roku nauki gimnazjaliści i 

licealiści są zachęcani do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych, co 

poprzedza zorganizowany proces przygotowawczy. 

Ponadto uczeń zdolny jest objęty szczególną formą wsparcia w postaci tutoringu i mentoringu ze strony 

nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń wykazuje najwyższy poziom potencjału intelektualnego. W 

praktyce są to spotkania indywidualne, zajęcia i rozmowy prowadzone w zależności od bieżących potrzeb 

ucznia zdolnego. 

W tym obszarze uczeń jest dodatkowo motywowany poprzez jednorazowe nagrody pieniężne za przejście 

do każdego kolejnego etapu konkursu kuratoryjnego bądź olimpiady przedmiotowej. 

 

Obszar 3. Szkoła dąży do tworzenia i utrzymywania atmosfery sprzyjającej rozwojowi zdolności ucznia, 

stąd korzystanie z różnorodnej oferty placówek wspierających edukację (np. dom kultury LSM, ośrodek 

„Brama Grodzka – Teatr NN”…). Uczniowie regularnie uczestniczą w spotkaniach z ludźmi sukcesu, 

pasjonatami w ramach cyklu „Ciekawy człowiek w Sobieskim”. Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, 

pozyskując ich opinie na temat działań podejmowanych w zakresie rozwijania zdolności uczniów oraz 

pomoc w organizacji nowych, skutecznych form pracy z uczniem zdolnym.  

 



 

5. EFEKTY 

 
Efektem działalności szkoły jest tak zwane „efektywne rozwijanie i wykorzystanie potencjału ucznia 

zdolnego”. W praktyce to oznacza, że uczeń zdolny po rozpoczęciu nauki w Sobieskim jest otoczony 

szczególną troską w trzech w/w obszarach, co pozwala mu odnieść sukces w dziedzinach, w których jest 

uzdolniony. Powyższe stwierdzenie potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, konkursów  i olimpiad 

przedmiotowych oraz badanie EWD, według którego Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego 

zostało nazwane „szkołą sukcesu”.  

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 

Praca z uczniem zdolnym jest działaniem kompleksowym, a więc wymaga zorganizowanych działań 

zespołowych nauczycieli. Dobrym pomysłem, ułatwiającym wykonanie zadań na poszczególnych etapach 

pracy, jest powołanie zespołu zadaniowego, który ma pomóc we wspieraniu rozwoju ucznia zdolnego 

poprzez koordynację, monitorowanie i ewaluację podejmowanych działań.   

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Głównym źródłem informacji o działalności szkoły jest strona internetowa www.sobieski.sfera.lublin.pl . 

Co więcej, zarówno działania nauczycieli jak i osiągnięcia uczniów są dokumentowane i przechowywane 

w szkole w postaci kronik, albumów absolwenta, gablot itp.   

 

 

 

http://www.sobieski.sfera.lublin.pl/

