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1. WYMAGANIE 

Szkoła wspomaga rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji 
 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

SPOSÓB NA INDEKS 

3. CEL DZIAŁANIA 

Głównym celem jest umożliwienie szczególnie zdolnym uczniom technikum uzyskania prawa wstępu na 
wybraną przez nich uczelnię techniczną, z pominięciem punktowej rekrutacji a także prawa do zwolnienie 
ich z pisemnej części egzaminu zawodowego w technikum. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Cel ten uzyskiwany jest przez szeroko rozumianą indywidualizację pracy z uczniem szczególnie zdolnym 
Przez wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju, rozwijanie pasji zawodowych i twórczych i stwarzanie 
mu warunków do osiągania sukcesów. 
Uczniowie, u których zdolności i zainteresowania ukierunkowane są na przedmioty budowlane lub 
geodezyjne mogą uczestniczyć w dwóch olimpiadach dających im uprawnienia do tytułowego indeksu. Są 
to Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Każdy uczeń, który chce podjąć trud takich zmagań dostaje swojego indywidualnego opiekuna – 
nauczyciela kierunkowych przedmiotów zawodowych. Opiekun ustala dla ucznia indywidualny plan jego 
rozwoju i czuwa na realizacją tego planu. 
Do najczęściej stosowanych działań należą m in praca z uczniem zdolnym za pośrednictwem 
indywidualnie zbudowanej internetowej platformy edukacyjnej, udział ucznia w cyklu szkoleń i wykładów 
organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i uczelnie( Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnika Lubelska…), wizyty 
studyjne w przedsiębiorstwach, na targach, konferencjach, pokazach. 
 

 

5. EFEKTY 

Uczniowie naszej szkoły biorą systematyczny udział i osiągają znaczące sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i 
Umiejętności Budowlanych. Od 2001 r do 2014 r 37 uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty. W roku 
2012 – 4 uczniów, 2013 r – 3 uczniów, w roku 2014- 5 uczniów. Obecnie 8-u uczniów zakwalifikowało się 
już do zawodów okręgowych ( II stopnia) i będzie ubiegać się o prawo udziału w zawodach centralnych (III 
stopnia) i tytuł laureata lub finalisty. 
Szkoła każdorazowo klasyfikowana jest w zespołowej klasyfikacji olimpiady na czołowych miejscach w 
kraju – od 3 do 7 miejsca (przy 160-170 szkół biorących udział). 
Uczniowie naszej szkoły biorą systematyczny udział i osiągają znaczące sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Od 2009 r do 2014 r 18 uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty. W 
roku 2011 – 3 uczniów, 2012 r – 3 uczniów, w roku 2014- 2 uczniów. Obecnie 3-u uczniów 



zakwalifikowało się już do zawodów II i III stopnia i będzie ubiegać się tytuł laureata lub finalisty. Szkoła 
każdorazowo klasyfikowana jest w zespołowej klasyfikacji olimpiady na czołowych miejscach w kraju – od 
1 do 6 miejsca (przy trzydziestu kilku szkołach biorących udział) 
-Laureaci i finaliści z obu olimpiad zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego( otrzymują wynik 
z tej części 100%) a także uzyskują prawo do wstępu na dowolnie wybraną uczelnię techniczną w kraju 
(tytułowy „indeks”) 
-począwszy od roku szkolnego 2009/2010 corocznie jeden uczeń otrzymuje na realizację indywidualnego 
planu rozwoju stypendium w ramach „Lubelskiego Programu Pomocy Stypendialnej Dla Uczniów 
Szczególnie Uzdolnionych”. (W latach 2010-2014 – łącznie 4 uczniów otrzymało takie stypendium) 
-Uczniowie po ukończeniu szkoły dostają się na renomowane uczelnie techniczne kraju, kończą je z 
powodzeniem i osiągają sukcesy w pracy zawodowej. Wielu z nich zasila kadry naukowe uczelni. 
 

6. RADY I PRZESTROGI 

 pracę z uczniem szczególnie zdolnym należy rozpoczynać już od początku jego funkcjonowania w 
szkole( od pierwszej klasy) 

 należy dobrze rozpoznać preferowane przez ucznia sposoby przyswajania wiedzy i uwzględniać je 
w doborze metod pracy z nim 

 nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym powinien zabiegać o wprowadzenie indywidualnego 
planu korelacji między przedmiotami ogólnymi i zawodowymi, uwzględniającymi plan rozwoju 
ucznia i jego potrzeby edukacyjne 

 ważne jest takie skonstruowanie planu zajęć z uczniem, aby uwzględnić w nim możliwości 
czasowe ucznia( możliwości dojazdu, zajęcia pozaszkolne) i możliwości percepcyjne ( elastyczny 
grafik w zależności od stopnia natężenia podstawowych obowiązków w szkole) 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 wyniki, osiągnięcia i promocja olimpijczyków są upowszechniane na oficjalnych stronach 
internetowych olimpiad oraz na stronach internetowych szkół w nich uczestniczących 

 osiągnięcia uczniów i zadania olimpijskie publikowane są w opracowaniach książkowych i w wersji 
elektronicznej przez Komitet Główny OWiUB i powszechnie udostępnione na stronie 
www.olimpiadabudowlana.pl 

 komitety szkolne, złożone z nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad, współpracują ze 
sobą wymieniając propozycje zadań, dzieląc się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk. 

 

 

 

http://www.olimpiadabudowlana.pl/

