
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach 

 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY/PLACÓWKI 

MIASTO, GMINA, POWIAT, ULICA 24-100 Puławy, Aleja Mała 10 
 
 

TELEFON (81) 458-65-00 
 

E-MAIL sp2@um.pulawy.pl 

STRONA INTERNETOWA www.sp2.pulawy.pl 

AUTOR PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Halina Daniel, dyrektor 
 

 

1. WYMAGANIE 

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

 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Diagnozowanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych w celu optymalnego planowania 
realizacji procesu wspomagania uczniów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do indywidualizacji 
pracy z uczniem, np. platformy e-learningowej moodle. 
 

 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W szkole opracowano regulamin diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, co stanowi podstawę 
systemowych działań w tym zakresie. Wyniki diagnozowania służą opracowaniu różnorodnych 
programów edukacyjnych, np. Indywidualnego programu nauczania języka angielskiego, Indywidualnego 
programu nauczania języka polskiego oraz programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III i klas IV -
VI ze specyficznymi trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu oraz programów rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia teatralne, recytatorskie, literackie i plastyczne. Ponadto wypracowano 
system indywidualizowania procesu edukacyjnego na lekcjach. W szkole powszechną praktyką jest 



wykorzystanie w szerokim zakresie w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła 
systematycznie i efektywnie wykorzystuje narzędzia pozyskane w ramach programu "Cyfrowa szkoła" do 
indywidualizacji procesu lekcyjnego jak też podczas zajęć pozalekcyjnych. Bardzo dobrze funkcjonuje 
system motywujący ucznia do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, konkursach, zawodach 
i podejmowania indywidualnie lub zespołowo realizacji dodatkowych zadań. Ponadto szkoła każdego roku 
organizuje "Spotkania najlepszych" w celu promowania wartości uczenia się. 
 

 

5. EFEKTY 

Uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w nauce, w postaci ocen szkolnych i wyników sprawdzianu 
zewnętrznego. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach 
organizowanych na różnych szczeblach. Uzyskują każdego roku tytuły finalistów i laureatów konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Rozwijają swoje zdolności 
artystyczne oraz odnoszą sukcesy w ramach zespołu muzyczno-wokalnego Music Club 2 oraz szkolonego 
teatru "Drombo". Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi czynią wyraźne postępy. Dzięki systematycznej 
i indywidualnej pracy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zespół Aspergera) został 
laureatem dwóch konkursów przedmiotowych. 
Umożliwienie wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej 
przeciwdziała wykluczeniu uczniów ze względu na status społeczny i ekonomiczny oraz pozwala na 
rozwijanie zainteresowań i wskazuje sposoby wykorzystania tych narzędzi do własnego rozwoju. 
Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach przyznano tytuł „Szkoła Odkrywców 
Talentów” za podejmowanie systemowych działań na rzecz ucznia zdolnego. 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Podstawą działań edukacyjnych jest dokładne rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb 
rozwojowych uczniów. Skuteczna praca z uczniem zdolnym, jak i mającym szczególne problemy 
edukacyjne wymaga działań kompleksowych realizowanych przez zespół nauczycieli uczących w danym 
oddziale.   

 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Publikowanie ww. informacji na stronie internetowej szkoły oraz wymiana doświadczeń w ramach 
lokalnej sieci współpracy szkół uczestniczących w programie "Cyfrowa szkoła". W szkole utworzony został 
blog, na którym prezentowane są prace uczniów i filmy wykonane podczas zajęć. 
 

 
 
 

 

 


