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1. WYMAGANIE 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 
 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowe wspieranie ucznia w osiąganiu sukcesu 
 
 
 
 
 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć 
pozalekcyjnych, udział w projektach szkolnych i międzynarodowych, 
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań poprzez rozwijanie samorządności w szkole,  
- wzrost efektów uczenia się, 



- wspomaganie rozwoju uczniów o dużych możliwościach intelektualnych, 
- osiągnięcie przez uczniów sukcesu w zmaganiach konkursowych, 
- wspieranie uczniów w przygotowaniach do kolejnych etapów konkursów. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Do utrzymania wysokich wyników kształcenia i osiągania sukcesów przyczyniają się 
podejmowane przez nauczycieli działania, min.: różnorodność form i metod pracy stosowanych 
przez nauczycieli, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i konsultacji indywidualnych, diagnoza 
pod katem predyspozycji zawodowych (uczestnictwo w projekcie „Kotwice kariery” 
prowadzonym przez doradcę zawodowego, dzięki któremu uczą się planowania własnej kariery), 
współpraca międzynarodowa (spotkania międzynarodowe w Niemczech, podróże studyjne i 
wyjazdy patriotyczno – edukacyjne dla laureatów konkursu „Begegnung mit Osteuropa”, 
warsztaty historyczno – językowe, radiowo – telewizyjne, obozy językowe), nauka 
programowania w języku Logo, redagowanie przez uczniów gazetki szkolnej „Siódemka” 
(uczniowie są inspirowani do twórczych działań, rozwijają zainteresowania, poszerzają wiedzę z 
zakresu kultury języka, kształtują postawę wnikliwego odbiorcy zdarzeń kulturalnych i zjawisk 
społecznych), współpraca z Domem Kultury „Węglin” (udział w konkursach, warsztatach 
recytatorskich, wzbogacenie warsztatu teatralnego podczas lekcji i warsztatów teatralnych „Inni 
są w nas” w ramach projektu ogólnopolskiego „Pobyt tolerowany”), uczestniczenie w projekcie - 
Audiodeskrypcja (przy współpracy ze Stowarzyszeniem „De Facto”), uczestniczenie w programie 
dydaktyczno- wychowawczym organizowanym przez Fundację Nieprzetartego Szlaku pt. 
„Bezludna Wyspa”. W roku szkolnym 2009/2010 opracowano i wdrożono autorski program 
nauczania matematyki dla uczniów uzdolnionych. Opracowanie i wdrożenie  autorskiego 
programu zajęć przygotowujących do egzaminu z historii  wraz z opracowanymi dla uczniów 
materiałami (w roku 2013/2014) przyczyniło się do wzrostu osiągnięć edukacyjnych. 
Od roku szkolnego 2013/2014 realizowany jest „Plan wsparcia ucznia zdolnego w osiągnięciu 
sukcesu w konkursie, a w ramach współpracy szkoły z domem rodzinnym uczniów funkcjonuje 
tzw. system wsparcia ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych. Podczas indywidualnych spotkań 
wychowawcy  z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga szkolnego i wicedyrektora 
rozwiązywane są problemy dydaktyczno – wychowawcze.  
 

 

 

5. EFEKTY 

Wyniki egzaminów zewnętrznych na przestrzeni ostatnich trzech latach z wszystkich 
przedmiotów egzaminacyjnych są stabilne i bardzo wysokie (stanin 8 i 9). Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego są wyższe od wyników gminy (miasto Lublin), województwa i kraju. Wysokie 
wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej w latach 2012-2014 wskazują, że gimnazjum jest szkołą 
sukcesu ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym. Wskaźnik efektywności 
kształcenia na przestrzeni trzech kolejnych okresów trzyletnich pozostaje na zbliżonym poziomie. 
Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, m.in.: liczne tytuły laureatów 
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty (np. laureaci konkursu języka polskiego -2, konkursu języka angielskiego -3, języka 
niemieckiego – 6, języka hiszpańskiego – 3, matematycznego – 5, z fizyki – 1, geograficznego – 6, 
chemicznego - 1; finaliści  konkursu matematycznego – 6, z fizyki – 6, geograficznego – 2 
chemicznego - 2, biologicznego - 1). W roku 2014 dwoje uczniów uzyskało tytuł laureata 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, 1 został laureatem (3 finalistów) Olimpiady 



Informatycznej Gimnazjalistów.  
Uzyskiwaniu dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych sprzyja także udział uczniów 
i zajmowanie wysokich miejsc w licznych konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich: laureatka ogólnopolskiego konkursu Mulititest, olimpiad przedmiotowych 
Olimpus, ogólnopolskiego konkursu Deutschfreund 2014", laureatka ogólnopolskich konkursów 
Deutschfreund 2013", "Sprachdoktor 2014", Albus, Galileo, Multitest, stypendyści Prezydenta 
Miasta Lublin, laureaci i finaliści: Międzyszkolny Konkurs "MATHS IN ENGLISH", Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny "Pangea", Ogólnopolski Konkursu Matematyczny "Galileo", Ogólnopolski 
Konkursu Matematyczny "Galileo", Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. ks. dr. F. Jakóbczyka, 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur", Polsko-Ukraiński konkurs fizyczny "Lwiątko 
2014", Wojewódzki konkurs "Fizyczny Czar Par", Ogólnopolski konkurs fizyczny "Galileo", 
Międzyszkolny Konkurs Geograficzny o zasięgu wojewódzkim "Wędrujemy po mapie świata" 
organizowany przez XXI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Ogólnopolski konkurs geograficzny 
"Galileo", Wojewódzki konkurs: "ZNAKI PAMIĘCI - o powstaniu i powstańcach styczniowych na 
Lubelszczyźnie", edycje ogólnopolskiego konkursu: "Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy - Katyń 
74 lata po zbrodni", Międzynarodowy konkurs: "Begegnung mit Osteuropa”, Ogólnopolski 
konkurs fotograficzny: "Żołnierze wyklęci. Historia, która mnie porusza", Ogólnopolski konkurs 
"Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie", Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, 
Międzynarodowy konkurs English Reading Competition w Debreczynie, Ogólnopolski Konkurs 
Literacki "Niedokończona misja warszawskiego kuriera, Ogólnopolski Konkurs "Fryderyk Chopin - 
człowiek XXI wieku", Wojewódzki konkurs na temat życia i twórczości T. Różewicza pt. "Tadeusz 
Różewicz – poeta, który odejść nie może", Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny "Olimpus". 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Koniczne jest stałe monitorowanie osiągnięć uczniów w celu utrzymania wysokich wyników 
nauczania. Pracę z uczniem szczególnie zdolnym należy rozpoczynać już od początku jego 
funkcjonowania w szkole. Należy dobrze rozpoznać preferowane przez ucznia sposoby 
przyswajania wiedzy i uwzględniać je  w doborze metod pracy. Istotne jest takie skonstruowanie 
planu zajęć z uczniem, aby uwzględnić w nim możliwości czasowe ucznia (zajęcia pozaszkolne).  
 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

- szkoła upowszechnia swoje działania na stronie internetowej szkoły  oraz w prasie lokalnej,  
http://zs7.lublin.pl/gim24/articles.php?cat_id=4 
- osiągnięcia i promocja olimpijczyków są upowszechniane na oficjalnych stronach 
internetowych olimpiad oraz na stronach internetowych szkół w nich uczestniczących. 
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