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WSTĘP	
   
      Edukacja XXI wieku musi nadążać za zmianami, jakie zachodzą w środowisku 
człowieka. Głównym celem naszej szkoły jest to, by wskazać uczniowi drogi świadomego 
kierowania własnym procesem uczenia się i przystosowywania się do szybko zmieniającej 
się rzeczywistości, która go otacza. Każdy człowiek uczy się w inny sposób. Dzisiejsza wiedza 
o mózgu oraz świadomość jak się rozwija i czego potrzebuje, trafiła do edukacji. Wiemy już, że: 
 - mamy 3 kanały odbioru informacji i dla każdego z nich informacja musi być przekazana  

w inny sposób; 
 - posiadamy 8 inteligencji, a nie tylko jedną. 
 

Znajomość powyższych faktów skłoniła nas do stworzenia Szkolnego Programu 
Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów. Program decyzją Rady Pedagogicznej 
został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2010/2011.  
W naszej szkole dokonujemy identyfikacji profilów uczenia się każdego ucznia w klasie 
i dostosowujemy do nich odpowiednie metody i formy pracy. Nie ma u nas „lepszych”  
i „gorszych” uczniów – dążymy do tego, aby wszyscy potrafili się uczyć i nauczyć. 
Zależy nam na rozwoju każdego ucznia, dlatego wszystkich traktujemy życzliwie  
i podmiotowo.  Każdy z nich może liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego oraz 
na   wsparcie materialne. W zależności od swoich zainteresowań i uzdolnień może brać udział 
w wielu atrakcyjnych formach zajęć, tj. konkursach, zawodach sportowych, familiadach, 
warsztatach ekologicznych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wyjazdach 
na „Zielone szkoły”, spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. Naszym uczniom 
proponujemy udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach ruchowych  
w Aquaparku, na basenie, w świetlicy szkolnej. Nasi nauczyciele prowadzą lekcje metodami 
aktywizującymi z wykorzystaniem nowoczesnych, audiowizualnych środków 
dydaktycznych.  
     

Misją naszej szkoły jest „Szkoła ludzi otwartych na świat. Partnerska, radosna, 
przyjazna, bezpieczna.” Zgodnie z założeniem szkoły rozwijającej indywidualność, 
planujemy zadania dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o model edukacji „Podejście 
Skoncentrowane na Osobie”. Pracujemy opierając się na nowoczesnych programach 
kształcenia ogólnego uwzględniających indywidualne tempo rozwoju dziecka oraz jego 
możliwości. Stosujemy efektywne metody i formy nauczania. Kształtujemy i wzmacniamy 
w uczniu motywację oraz pozytywny stosunek do nauki. Dbamy o rozwój ciekawości  
i zainteresowań ucznia w celu poznania otaczającego go świata. 
 
     Wyżej przedstawiony model uczenia wdrażamy w naszej placówce od września 2008 r. 
Chcemy pomóc uczniowi świadomie uczestniczyć we własnym procesie edukacji zgodnie  
z mottem naszej szkoły zaczerpniętym z myśli Janusza Korczaka „Pozwólmy dziecku pytać 
i powoli rozwijać umysł tak, by samo wiedzieć chciało”.  
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     Przy pomocy działań wynikających ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień  
i Zainteresowań uczniowie odkrywają swoje uzdolnienia, zainteresowania i pasje, i każdy  
z nich osiąga sukces na miarę swoich możliwości. Program przewiduje zaangażowanie  
w realizację poszczególnych zadań całego grona pedagogicznego, samorządu 
uczniowskiego, rodziców, podmiotów zainteresowanych problematyką uczniów z pasją, 
umożliwi stosowanie różnorodnych metod i form nauczania, pozwoli na doskonalenie 
wspomagania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Zachęci nauczycieli  
do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do 
spełnienia potrzeb i oczekiwań dziecka. 
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I.	CHARAKTERYSTYKA	SZKOŁY	
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego znajduje się przy ulicy Kmicica 
23 w Polkowicach. Jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Urząd Gminy 
Polkowice. Obecnie szkoła liczy 29 oddziały szkolne i jeden oddział przedszkolny, w których 
łącznie uczy się 607 uczniów.  
 
1. Zasoby materialne: 
- 25 sal lekcyjnych  
- sala matematyczna z laptopami 
- pracownia fizyczno – chemiczna 
- pracowania biologiczno - geograficzna 
- dwie pracownie komputerowe 
- duża sala gimnastyczna 
- sala zabaw 
- siłownia                               
- skomputeryzowana biblioteka 
- czytelnia 
- świetlica                                           
- stołówka                                                                                             
- gabinet do gimnastyki korekcyjnej                                    
- gabinet medyczny                                    
- gabinet stomatologiczny                                                    
- gabinet logopedyczny  
- gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedbeck 
- gabinet do terapii metodą Warnkego 
- radiowęzeł                                                          
 
2. Zasoby ludzkie: 
- 71 nauczycieli, w tym: 39 dyplomowanych, 12 mianowanych, 12          
kontraktowych, 9 stażystów 
- dwóch pedagogów  
- psycholog 
- logopeda  
- 2 nauczycieli bibliotekarzy 
- 5 wychowawców świetlicy.  
 
3. W szkole systematycznie prowadzone są szkolenia dla nauczycieli  
z zakresu:  
- pracy z uczniem zdolnym 
- rozwijania inteligencji  
- umiejętności wychowawczych 
- aktywnych metod pracy.  
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Od roku 2009 w szkole działa Zespół Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań 
Ucznia. 
 
4. Dotychczasowe działania szkoły w zakresie wspierania uzdolnień  
i zainteresowań:  
 

- koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, informatyczne, recytatorskie,         
- plastyczne, teatralne, języka angielskiego                                                                   
- sekcje sportowe                                                         
- gromady zuchowe  
- zespoły taneczne 
- chór szkolny „Vox Pueri” 
- zespół instrumentalny „Dziecięca Symfonia” 
- życzliwość i podmiotowość wobec każdego ucznia 
- pomoc psychologiczną, pedagogiczną                                     
-    udział w konkursach i zawodach sportowych                                      
- ciekawe metody pracy z uczniami np. projekty, warsztaty dla uczniów, obozy 

naukowe 
- indywidualną pracę z uczniem zdolnym   
- efektywną edukację regionalną, prozdrowotną oraz działania na rzecz 

bezpieczeństwa                                          
- naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego 
- zajęcia robotyki  
- zajęcia w pracowni komputerowej                                                      
- lekcje w-f w Aquaparku i na basenie                                                                     
- wyjazdy uczniów klas III na „zielone szkoły”                                       

warsztaty ekologiczne                                                           
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze                                                             
- spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, np. z panią Elżbietą Dzikowską czy 
      „Super Nianią” - Dorotą Zawadzką                                                  
- redakcja gazetki szkolnej „Sówka”                                                           
- ciekawe imprezy szkolne i czytelnicze, np. Szkolny Przegląd Talentów czy „Zostań 

czytelniczym Omnibusem”, „Narodowe Czytanie”                                                        
- Dni Otwartych Drzwi dla dzieci 6-letnich 
- zajęcia w pracowni ceramicznej 
- ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej, np. turniej świetlic 
- efektywny udział rodziców w życiu szkoły, np. aukcja prac uczniowskich 
- organizowanie konkursów i imprez dla uczniów  
- zajęcia otwarte dla rodziców 
- szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, uzdolnienia 

pasję np. koło szachowe, koło fotograficzne, koło plastyczne „Barwa”, koło 
taneczne „Zumba” 

- możliwość rozwoju umiejętności społecznych poprzez działalność w Samorządzie 
Uczniowskim i wolontariacie 
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- stypendia naukowe 
- realizację innowacji pedagogicznych  

II.	CELE	PROGRAMU	
	
1. Cel główny: 

    Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Wyżykowskiego w Polkowicach rozwija 
uzdolnienia i zainteresowania, osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości oraz prezentuje 
siebie w szkole i promuje szkołę w środowisku lokalnym. 
 
2. Cele szczegółowe: 
 

1. wszyscy uczniowie w szkole posiadają zidentyfikowany profil inteligencji 
2. dzieci odkrywają swoje zainteresowania i uzdolnienia 
3. metody nauczania i uczenia się dostosowane są do profilu inteligencji, stosowana jest 

indywidualizacja nauczania  
4. zainteresowania i uzdolnienia uczniów są identyfikowane i diagnozowane w ramach 

wszystkich przedmiotów, na każdym etapie kształcenia 
5. uczniowie z pasją rozwijają swoje zainteresowania 
6. baza dydaktyczna i wychowawcza szkoły dostosowana jest do rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień uczniów 
7. uczniowie odnoszą sukcesy i prezentują swoje mocne strony 
8. zainteresowania i uzdolnienia uczniów promowane są na terenie szkoły  

i w środowisku lokalnym 
9. uczniowie zmotywowani są do aktywności twórczej i rozwijania zainteresowań.  

3. Odbiorcami programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Wyżykowskiego 
w Polkowicach wykazująca zainteresowania i uzdolnienia w pięciu obszarach: 
humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, sportowym, artystycznym i społeczno-
przywódczym. 

4. Program będzie modyfikowany raz w roku, w zależności od potrzeb i efektów realizacji 
zadań. 

5. Termin realizacji. 

Program realizowany jest od roku 2019 do 2024. 
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III.		ZAŁOŻENIA	PROGRAMU		
 

   1. Głównym założeniem programu jest to, by nasza szkoła była miejscem uczenia się 
każdego ucznia i wspierania jego indywidualnego rozwoju. Podstawowymi elementami 
programu są: 

a) wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów w sposób systemowy 
b) oferta zajęć pozalekcyjnych jest wynikiem zidentyfikowanych potrzeb, 

możliwości i oczekiwań uczniów 
c) baza dydaktyczna szkoły jest dostosowana do potrzeb programu  

i systematycznie wzbogacana 
d) w realizację programu zaangażowani są: rodzice, instytucje wspierające szkołę  

i organ prowadzący 
e) stosowany jest konsekwentny system wymagań odnośnie postaw intelektualnych 

i moralnych wobec uczniów i nauczycieli 
f) proces dydaktyczno-wychowawczy obejmujący projektowanie i wdrażanie 

innowacji pedagogicznych jest stale doskonalony nastawiony na zaspokojenie 
najbardziej ambitnych potrzeb uczniów 

g) absolwenci są przygotowywani do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji 
i osiąganie sukcesów w konkursach i zawodach sportowych na różnych 
szczeblach 

h) wyszukiwane są młode talenty 
i) uczniowie zmotywowani są do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań, 
j) uczestnikami programu są wszystkie podmioty szkoły. 
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IV.	DEFINICJA	UCZNIA	ZDOLNEGO	PRZYJĘTA	W	NASZEJ	SZKOLE	
 
1.  W naszej szkole przyjmujemy, że każdy uczeń jest zdolny. W każdym tkwi potencjał. 
Rolą nauczyciela jest te zdolności zidentyfikować, zachęcać i wspierać ucznia  
w ich rozwijaniu, zgodnie z myślą Plutarcha „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba 
wypełnić, tylko ogniem, który trzeba rozpalić”. 
Chcemy, by nasza placówka była miejscem, w którym uczniowie odkryją swoje zdolności  
i pasje w wyszczególnionych przez nas obszarach i osiągną sukces na miarę swoich 
możliwości. 
 
2. Charakterystyka ucznia przejawiającego zdolności lub zainteresowania w wyłonionych 
obszarach.  
W wyniku przeprowadzonej identyfikacji wyłoniliśmy następujące obszary uzdolnień 
uczniów: 
 
Humanistyczny: 
- dziecko samo chętnie sięga po książkę i czyta ze zrozumieniem 
- wyprzedza rówieśników w umiejętności pisania i czytania 
- z łatwością potrafi wymyślać logiczne i ciekawe opowiadania 
- pisze historyjki z niezwykłym lub nieoczekiwanym zakończeniem 
- zarówno w mowie, jak i w piśmie posługuje się bogatym słownictwem 
- szybko rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe 
- jest błyskotliwy w formułowaniu swoich myśli. 
 
Matematyczno – przyrodniczy: 
-    dziecko od najmłodszych lat szybko operuje cyframi i liczbami 
- oblicza wszystko raczej skrótami niż długimi sposobami 
- przejawia prawdziwe zainteresowanie różnymi działami matematyki 
- jasno formułuje myśli 
- potrafi uogólniać, widzi konkretny problem na ogólnym tle, wykazuje wytrwałość i upór 

w rozwiązywaniu zadań 
- dogłębnie i długo potrafi zajmować się dziedziną swych zainteresowań naukowych 
- potrafi dostrzec i zrozumieć różne pojęcia i związki 
- korzysta z literatury naukowej. 
 
Sportowy: 
- chętnie wykonuje różne ćwiczenia fizyczne 
- rywalizuje w grach i zabawach, za każdym razem wyróżnia się w grach i sportach 
- wyróżnia się doskonałą koordynacją ruchów, szybko rozwija się motorycznie 
- odnosi sukcesy w zawodach. 
 
Artystyczny: 
- wykorzystuje sztukę do wyrażania swoich uczuć 
- przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, materiałów, kompozycji 
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-  wykazuje zainteresowanie dziełami sztuki 
- dziecko przejawia zdolność odgrywania różnych ról, osiąga ogromną satysfakcję  

z przedstawień aktorskich 
- potrafi z ekspresją operować głosem, dobrze śpiewa 
- ma naturalny słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu 
- szybko opanowuje technikę gry na instrumentach. 
 
Społeczno – przywódczy: 
- dostrzega problemy innych ludzi i jest gotów nieść pomoc 
- potrafi zaszczepić innym entuzjazm do pomysłu lub projektu 
- okazuje innym cierpliwość i tolerancję 
- jest bardzo pewne siebie 
- lubi odgrywać rolę przywódcy, dzieci uznają go za przewodnika. 

V.	NARZĘDZIA	DIAGNOZY	I	METODY	IDENTYFIKACJI	ZDOLNOŚCI	
 

Aby zrealizować założone cele programu bardzo ważny jest dobór odpowiednich 
narzędzi, a także metod do rozpoznania zainteresowań uczniów.  

 
1. Metody identyfikacji zainteresowań i uzdolnień uczniów: 
 
- nominacja przyznawana przez nauczyciela 
- fachowa opinia nauczyciela dysponującego znacznym dorobkiem pracy oraz fachowymi 

umiejętnościami zawodowymi 
- rozpoznanie przez nauczycieli uczących (zdolności recytatorskie, plastyczne, muzyczne, 

matematyczne i inne) 
- rozpoznanie dyrekcji i nauczycieli poprzez hospitację diagnozującą (obserwacja 

uczniów) 
- nominacja przyznana przez rodziców 
- wskazanie przez samego ucznia jego zainteresowań i uzdolnień 
- analiza dokumentów potwierdzających uzdolnienia uczniów (kronika sukcesów naszej 

szkoły, dzienniki lekcyjne, badania pedagogiczne przeprowadzone przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogicznej). 

 
2.  Działania podejmowane w szkole w celu rozpoznania zainteresowań i uzdolnień 
uczniów: 
 
- przeprowadzenie testów diagnozujących w celu określenia poziomu umiejętności 

uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształcenia 
- obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych mająca na celu rozpoznanie specjalnych 

uzdolnień u ucznia 
- poznanie dotychczasowych osiągnięć ucznia 
- współpraca z wychowawcą klasy w celu uzyskania informacji o uczniu 
- wymiana informacji o uczniach pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie 
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- współpraca z rodzicami w celu uzyskania informacji o uczniu. 
 
3. Narzędzia stosowane do wyłonienia zdolności i zainteresowań uczniów: 
 
- ankieta dla rodziców, 
- ankieta dla uczniów, 
- kwestionariusz do określenia typów inteligencji uczniów, 
- kwestionariusz do określenia preferowanych stylów uczenia się, 
- test na półkulowość. 

VI.	FORMY	I	METODY	PRACY	Z	UCZNIEM	PRZEJAWIAJĄCYM-
UZDOLNIENIA	LUB	ZAINTERESOWANIA	
 

Dobór odpowiednich metod pracy z uczniami sprawia, że nie tylko lepiej przyswajają 
oni wiedzę i rozwijają swoje umiejętności, ale robią to z chęcią co daje gwarancję większej 
skuteczności działań edukacyjnych. Przy doborze metod pracy z naszym uczniem wzięliśmy 
pod uwagę jego indywidualny styl uczenia się, typ inteligencji, miejsce i czas, w którym 
uczeń pracuje.   

 
1. Metody pracy: 

- metody podające: pogadanka, prelekcja, opowiadanie, opis 
- metody aktywizujące: inscenizacja, gry dydaktyczne, burza mózgów, metaplan  
- metody eksponujące: film, sztuka teatralna, pokaz, wystawa 
- metody praktyczne: z użyciem komputera, pokaz, ćwiczenia, projekty 

 
2. Metody pracy z uczniem w zależności od określonych stylów uczenia się ucznia: 
 
a) Wzrokowiec: 
- Umieszczenie w pomieszczeniu lekcyjnym treści dydaktycznych na poziomie oczu. 
- Stosowanie taśm wideo, foliogramów, slajdów, kolorowych tabel 
- Pokazywanie kolorowych i interesujących książek 
- Sporządzanie tzw. map pamięci, czyli syntetycznych, graficznych schematów 

podsumowujących dane zagadnienie 
- Częste stosowanie różnych pomocy naukowych 
- Graficzne wyodrębnianie, zapisywanie i prezentowanie w widocznych miejscach 

kluczowych słów i pojęć 
- Używanie sformułowań: zaobserwuj, wyobraź sobie, jak widzisz ten problem itp. 
 
b) Słuchowiec: 
- Prowadzenie dyskusji zespołowych w parach i grupach 
- Słowne repetycje materiału 
- Urządzanie pogadanek, prelekcji i spotkań 
- Prowadzenie zajęć z magnetofonem 
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- Używanie muzyki jako narzędzia wspierającego nauczanie 
- Używanie sformułowań: Posłuchaj, jak ci to brzmi. Co ci to mówi? 
 
c)  Kinestetyk - czuciowiec: 
- Wspieranie przekazu odpowiednią mimiką i językiem ciała 
- Używanie gestów i różnych ruchów 
- Przeprowadzanie ćwiczeń rozluźniających 
- Wykonywanie ćwiczeń praktycznych – doświadczeń 
- Konstruowanie na poziomie projektowania i wykonywania 
- Organizowanie wycieczek i zajęć w terenie 
- Stosowanie gier dydaktycznych, psychodramy, pantomimy 
- Wykorzystanie ruchu fizycznego jako narzędzia wspierającego przyswajanie treści 

programowych 
- Zapisywanie, przepisywanie, robienie notatek 
- Proponowanie prezentacji na forum klasy, prowadzenia lekcji 
- Używanie sformułowań: Jak to odczuwasz? Co ci się tu podoba? Oprzyj się na… itp. 
 
3. Metody pracy w zależności od określonego typu inteligencji ucznia wg teorii 
inteligencji wielorakiej H. Gardnera: 
 
a) Rozwijanie inteligencji werbalnej:  
     -   opowiadanie 
     -   tworzenie historyjek 

- słuchanie opowiadań 
- instruowanie, jak coś wykonać 
- rozwiązywanie i układanie krzyżówek i zagadek słownych  
- pisanie listów 
- czytanie książek 
- wyszukiwanie informacji w gazetach, książkach 
- czytanie i układanie wierszy 
- redagowanie gazetek 
- robienie wywiadów 
- gry słowne, dyskusje 

     -   rozwijanie wątków. 
 
b) Rozwijanie inteligencji logiczno - matematycznej: 

-    gry logiczne 
-    zadania matematyczne 
-    prowadzenie domowego budżetu 
-    planowanie wycieczek i podróży 
-    liczenie w pamięci 
-    określanie prawdopodobieństwa 
-    opracowywanie harmonogramów 
-    rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych 
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-    układanie treści w porządku logicznym 
-    klasyfikowanie pojęć 
-    tworzenie kategorii, struktur pojęciowych, myślenie przez analogię 
-    stawianie hipotez 
-    zadawanie pytań 
-    programowanie komputerowe 
-    porządkowanie otoczenia (np. miejsca do nauki). 
 

c) Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej:  
-    tworzenie obrazów, rysunków 
-    czytanie map i wytyczanie drogi na podstawie mapy 
-    tworzenie map, planów 

     -    posługiwanie się wykresami i planami 
-    przedstawianie informacji w postaci graficznej 
-    wizualizacja  
-    poruszanie się w terenie według określonego kodu 
-    nagrywanie filmów 
-    tworzenie prezentacji komputerowych 
-    mapy myśli 
-    oglądanie dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba). 

 
d) Rozwijanie inteligencji fizyczno-kinestetycznej: 
     -    ćwiczenia ruchowe 

-    uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej 
-    gimnastykowanie się 
-    zabawy wymagające refleksu 
-    robótki ręczne, modelarstwo 
-    taniec 
-    odgrywanie ról, pantomima 
-    uczenie się ruchu 
-    żonglowanie 
-    dotykanie, rozpoznawanie kształtów, faktur. 
 

e) Rozwijanie inteligencji muzycznej: 
-    gra na dowolnym instrumencie 
-    klaskanie do rytmu piosenki 

     -    rozpoznawanie melodii 
-    ruch w rytmie muzyki 
-    dobieranie muzyki do teksu 
-    śpiewanie, wymyślanie melodii 

     -    słuchanie muzyki przed i w czasie uczenia się 
-    rytmizowanie tekstów 
-    transkrypcje muzyki na ruch, obraz, emocje 
-    relaksacja przy muzyce 
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-    kreowanie wewnętrznych obrazów do podkładów muzycznych 
-    wymyślanie rymów. 

 
f) Rozwijanie inteligencji interpersonalnej: 

-    uczenie się w parach, w grupach 
-    uczenie innych 
-    zabawy i ćwiczenia interpersonalne 
-    ćwiczenia efektywnej komunikacji 
-    pełnienie różnych ról w grupie 
-    spotkania towarzyskie  

     -    kierowanie projektami 
     -    udział w imprezach szkolnych. 
 
g) Rozwijanie inteligencji interpersonalnej: 

-    obserwacja swoich emocji, uczuć, myśli 
-    bycie z samym sobą 
-    czytanie biografii 
-    czytanie literatury psychologicznej 
-    pisanie, prowadzenie dziennika 
-    tworzenie swojego opisu 
-    snucie marzeń 
-    medytacje 
-    udział w warsztatach psychologicznych 
-    psychoterapia. 

 
4.  Metody pracy w zależności od miejsca i czasu nauki: 
 

a) Podczas lekcji: 
-     indywidualizacja pracy podczas lekcji 
-     stosowanie aktywizujących metod nauczania 
-     poszerzanie treści programowych 
-     dodatkowe zadania, ćwiczenia, przygotowywanie dodatkowych zadań dla uczniów    
      zdolnych 
-     formułowanie ciekawych problemów, stawianie wyzwań 
-     wykorzystywanie nowoczesnych źródeł informacji, w tym technologii     
       komputerowej 
-     wycieczki dydaktyczne, lekcje muzealne. 

 
b) Podczas zajęć pozalekcyjnych; 
- koła zainteresowań 
- opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, przeglądów i konkursów     
     pozaszkolnych 
- realizacja projektów edukacyjnych 
- wykorzystywanie w pracy indywidualnej pomocy dydaktycznych i publikacji     
     naukowych stosownych do poziomu zainteresowań ucznia 
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- wernisaże, wystawy 
- indywidualny program nauki (w planach) 
- indywidualny tok nauki (w planach). 
 
c) Podczas zajęć pozaszkolnych: 
- obozy naukowe, 
- współpraca z osobami lub instytucjami wspierającymi rozwój ucznia zdolnego 
- specjalistyczne zajęcia pozaszkolne, np. w Polkowickim Centrum Animacji, 

szkołach językowych, szkole muzycznej 
- spotkania z ciekawymi ludźmi np. z Elżbietą Dzikowską czy telewizyjną Super    
     Nianią – Dorotą Zawadzką 
- warsztaty 
- koncerty muzyczne 
- wernisaże, wystawy. 
 

5. Formy pracy: 
 

a) Praca indywidualna: 
- samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza 
     program nauczania 
- indywidualizacja nauki na lekcjach, dodatkowe prace domowe lub prace 
     długoterminowe 
- udział w projektach 
- samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów 
- zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach          
     pozaszkolnych 
- kontakty indywidualne przed konkursami, przeglądami, projektami 
- pracę indywidualnym tokiem nauczania  
- stopniowe zwiększanie wymagań 
- stwarzanie uczniom możliwości wyboru zadań 
- konsultacje z różnych przedmiotów 
- wsparcie psychologa i pedagoga 
-  pomoc koleżeńską. 

 
b) Praca grupowa: 
- koła zainteresowań  
- warsztaty 
- szkolne konkursy i przeglądy 
- konkursy pozaszkolne 
- pokazy i prezentacje 
- prowadzenie zajęć dla innych uczniów 
- zawody, turnieje, mecze  
- wieczornice; spotkania z ciekawymi ludźmi 
- aktywny samorząd i wolontariat 
- projekty 
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- udział w programach edukacyjnych 
- zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się. 

VII.	MOTYWOWANIE	UCZNIÓW	I	PROMOWANIE	ICH	OSIĄGNIĘĆ	
 

Motywowanie ucznia do wysiłku, właściwa zachęta do pracy nad rozwijaniem 
zdolności, zainteresowań to podstawa w pracy z uczniem w szkole. Uczeń musi widzieć 
sens swoich wysiłków, czuć, że jego praca jest dostrzegana i nagradzana. 
 
1. Motywowanie uczniów: 
 

a) zachęcanie uczniów do poszukiwania różnych zainteresowań 
b) umożliwianie prezentowania własnego zdania, poglądów, pasji, zainteresowań 
c) zachęcanie do korzystanie z różnych źródeł informacji 
d) stosowanie ciekawych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych 
e) zachęcanie do szukania ciekawych rozwiązań problemów, zadań 
f) przyznawanie uczniom stypendiów naukowych 
g) nagradzanie uczniów zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania  
h) przyznanie odznak „patrona szkoły” i odznaki przedmiotowej 
i) typowanie uczniów do nagród, stypendiów, indywidualnego toku nauczania 
j) przydzielanie ważnych dla ucznia ról w organizacjach szkolnych i podczas lekcji 
k) przyznawanie dyplomów i innych nagród 
l) udzielanie ustnej pochwały na lekcji i pochwała na forum szkoły. 

 
2. Promowanie osiągnięć uczniów: 
 

a) informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach przez radiowęzeł  
 i w gazetce szkolnej „Sówka” 

b) publikowanie nazwisk laureatów konkursów: w lokalnej prasie i Telewizji      
Regionalnej, na witrynie internetowej szkoły 

c) prezentacja dyplomów, nagród i pucharów zdobytych przez uczniów w holu     
szkoły 

d) prezentacja dorobku uczniowskiego na imprezach i uroczystościach szkolnych  
i podczas spotkań z rodzicami 

e) informacja o osiągnięciach, wyjazdach, imprezach szkolnych na stronie     
internetowej szkoły 

f) występy laureatów konkursów i przeglądów na imprezach szkolnych  
i pozaszkolnych 

g) publikacje prac uczniowskich 
h) dokumentowanie i eksponowanie osiągnięć w ,,księdze osiągnięć”  
i) tworzenie galerii prac uczniów na szkolnej stronie internetowej 
j) organizacja wystaw i wernisaży prac uczniowskich dla społeczności lokalnej 
k) publikacja szkolnego tomiku poezji dziecięcej 
l) prowadzenie klasowych tablic „Moje Sukcesy” i „Szkolnego Drzewka    
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Sukcesów” 
m) prowadzenie miesięcznej prezentacji wybranych prac uczniów  

w poszczególnych obszarach 
n) prowadzenie uczniowskich teczek sukcesów 
o) listy pochwalne dla rodziców 
p) prezentacja uczniowskich osiągnięć podczas dni otwartych szkoły. 

VIII.	REALIZATORZY	PROGRAMU	I	ICH	ZADANIA	
 

Wszyscy pracownicy szkoły: dyrektor, w-ce dyrektorzy, pedagog, psycholog szkolny, 
wychowawcy, nauczyciele, pracownicy biblioteki, wychowawcy świetlicy mają obowiązek 
tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ucznia w szkole oraz w środowisku lokalnym. 
 
1. Zadania dyrektora i wicedyrektorów szkoły: 

 
a) współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie planowania 

działań dydaktyczno-wychowawczych rozwijających zainteresowania  
i uzdolnienia uczniów 

b) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych i innych 
form wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

c) stwarza nauczycielowi możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie ciekawych form  
i metod pracy z każdym uczniem 

d) współpracuje z liderem oraz członkami Szkolnego Zespołu Wspierania 
Zainteresowań i Uzdolnień 

e) zapewnia warunki do realizacji programu, wspiera przedsięwzięcia edukacyjne, 
innowacje 

f) promuje nauczycieli podejmujących działania w zakresie rozwijania zainteresowań  
i uzdolnień uczniów 

g) współpracuje z Radą Rodziców w kwestii działań na rzecz zainteresowań i pasji 
uczniów 

h) współpracuje ze środowiskiem lokalnym i władzami lokalnymi w obszarach 
związanych z promowaniem osiągnięć uczniów. 

 
2. Zadania lidera szkolnego zespołu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów: 

 
a) koordynuje prace zespołu 
b) przewodzi przedsięwzięciom podejmowanym przez Zespół Wspierania Uzdolnień i    
Zainteresowań, modyfikuje wraz z zespołem Szkolny Program Wspierania Uzdolnień  
i Zainteresowań 
c) współpracuje z dyrekcją szkoły 
d) wymienia doświadczenia z liderami zespołów innych szkół wspierających   
     uzdolnienia 
e) współpracuje z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia we Wrocławiu 
f) przedstawia Radzie pedagogicznej i Radzie rodziców sprawozdanie z realizacji  
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     programu 
g) uczestniczy w szkoleniach dotyczących wspierania pasji i zainteresowań uczniów. 

 
3. Zadania szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów: 

a) opracowuje i modyfikuje program 
b) monitoruje przebieg programu, przeprowadza ewaluację programu 
c) tworzy i gromadzi narzędzia umożliwiające realizację programu 
d) wspiera nauczycieli w realizacji zadań wynikających z programu 
e) aktywnie uczestniczy w szkoleniach dotyczących wspierania uzdolnień 
f) informuje na bieżąco nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły  

w zakresie wspierania uzdolnień i zainteresowań 
g) propaguje wśród nauczycieli, rodziców i uczniów idee wspierania uzdolnień 
h) promuje uczniów mających pasje i zainteresowania.   

 
4. Zadania rady pedagogicznej: 

a) powołuje zespół do spraw wspierania uzdolnień i zainteresowań 
b) planuje doskonalenie nauczycieli w ramach WDN 
c) zatwierdza i przyjmuje do realizacji program wspierania uzdolnień i zainteresowań 
d) zatwierdza i przyjmuje wnioski do realizacji. 
 

5. Zadania wychowawcy: 
      a)   organizuje klasową tablicę „Moje Sukcesy” oraz uczniowskie teczki sukcesów  

b) zbiera dokumentację osiągnięć ucznia dotyczącą poprzedniego etapu kształcenia 
c) organizuje szkolenia dla rodziców w zakresie wspierania uzdolnień i zainteresowań 
d) występuje o przyznanie nagród i stypendiów dla uczniów 
e) informuje rodziców o sukcesach dziecka 
f) przekazuje nauczycielom uczącym informacje na temat preferowanych stylów 

uczenia w klasie. 
 

5. Zadania nauczyciela: 
a) współpracuje z wychowawcą ucznia, pedagogiem, innymi nauczycielami ucznia 

oraz z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu zapewnienia mu 
prawidłowego rozwoju zainteresowań i uzdolnień 

b) przygotowuje ucznia do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach 
c) przekazuje wychowawcy pisemne informacje o podjętych i zrealizowanych 

zadaniach oraz uzyskanych osiągnięciach 
d) promuje ucznia i jego osiągnięcia na terenie szkoły i poza nią 
e) bierze udział w różnych formach doskonalenia w zakresie wspierania zainteresowań  

i zdolności 
f) wykorzystuje określony profil inteligencji uczniów w klasie do prowadzenia zajęć  

i stosowania odpowiednich form i metod pracy 
g) zachęca uczniów do ciągłego rozwoju swoich pasji i zainteresowań 
h) bierze udział w spotkaniach zespołów w pionach klas 
i) modyfikuje programy nauczania 
j) indywidualizuje pracę na zajęciach 
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k) prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla ucznia 
 
6. Zadania psychologa: 

a) opracowuje i przeprowadza badania w zakresie stylów uczenia się i typów      
            inteligencji 

b) współpracuje z nauczycielami, wychowawcami w diagnozowaniu uzdolnień 
c) wspomaga nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania zdolności dzieci 
d) prowadzi konsultacje dla rodziców i uczniów 
e) udziela pomocy uczniom w sytuacji sukcesu lub porażki. 

 
7.  Zadania pedagoga: 

a) współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i Polkowickiej Poradni    
Psychologiczno- Pedagogicznej w diagnozowaniu uczniów o specjalnych    
potrzebach edukacyjnych 

b) otacza opieką uczniów objętych programem 
c) organizuje warsztaty dla uczniów związane z nowymi metodami uczenia się 
d) wspomaga rodziców w zakresie problematyki zdolności 
e) prowadzi rejestr stypendystów. 

  
8. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

a) gromadzi i eksponuje księgozbiór dotyczący pracy z uczniem uzdolnionym 
b) przygotowuje uczniów do umiejętnego wykorzystywania źródeł informacji 
c) zabezpiecza niezbędną literaturę oraz inne materiały uczniom biorącym udział  

      w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
d) organizuje oraz zachęca do udziału w imprezach, konkursach bibliotecznych. 

 
9. Zadania samorządu uczniowskiego: 

a) promuje zdolności uczniów w środowisku uczniowskim i w środowisku lokalnym 
b) organizuje imprezy wspierające i promujące uczniów mających pasje i      

           zainteresowania 
c) pomaga w przeprowadzaniu sondażu na temat aktywności uczniów w życiu  

           szkolnym 
d) przedstawia ofertę zajęć pozalekcyjnych 
e) organizuje debaty uczniowskie 
f) współpracuje z redakcją gazetki szkolnej 
g) wspiera działalność charytatywną członków Szkolnego Koła Caritas 
h) występuje z inicjatywami szkolnymi 
i) występuje do dyrekcji z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego 
j) realizuje ciekawe projekty, organizuje dzień samorządności. 

 
10. Zadania wychowawców świetlicy szkolnej: 

a) rozwijają aktywność twórczą uczniów poprzez róże formy działalności artystycznej, 
b) stwarzają sytuacje do rozwijania i prezentowania uzdolnień uczniów, 
c) rozwijają wyobraźnię i poczucie estetyki dzieci  
d) prezentują kreatywność dzieci. 
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11. Zadania członków Rady Rodziców: 
a) zapewniają wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadań wynikających  

z programu 
b) współorganizują uroczystości,  imprezy, konkursy klasowe i szkolne 
c) uczestniczą w zajęciach z zakresu wspierania zainteresowań uczniów    

           organizowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym 
d) wspierają i motywują dzieci do ciągłego rozwoju 
e) współpracują z wychowacami klas 
f) uczestniczą w warsztatach i szkoleniach 
g) podejmują własne inicjatywy. 

IX.	WSPÓŁPRACA	Z	RODZICAMI	I	INSTYTUCJAMI	WSPIERAJĄCYMI	
ROZWÓJ	UCZNIA	
 

Bardzo ważne jest włączanie w proces rozwoju ucznia rodziców i instytucji 
pozaszkolnych. Daje to zarówno szersze pole pozytywnego oddziaływania na ucznia, jak 
również poszerza jego horyzonty. Uczeń wychodzi ze szkoły do szerszego środowiska, uczy 
się współpracy i dostrzega możliwości własnego działania na rzecz innych. Posiada 
możliwość dostrzeżenia własnej wartości i przydatności w środowisku, które go otacza. 
 
1.   Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) obejmuje: 

a) opracowanie, przedstawienie i modyfikowanie Programu Wspierania Uzdolnień  
i Zainteresowań 

b) pozyskanie informacji o dziecku 
c) informowanie o wynikach diagnoz i innych działaniach podejmowanych wobec 

dziecka 
d) informowanie o ofercie zajęć pozalekcyjnych, konkursach, nagrodach, stypendiach 
e) konsultacje dla rodziców, warsztaty 
f) przygotowanie ucznia do konkursów, olimpiad 
g) wsparcie w motywowaniu dziecka, 
h) zaangażowanie rodziców do dzielenia się swoją wiedzą i umiejetnościami 

zawodowymi. 
 

2.   Wspólpraca szkoły z Polkowicką Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 
obejmuje: 

a) przeprowadzenie diagnozy ucznia przejawiającego uzdolnienia 
b) prowadzenie warsztatów i konsultacji dla dzieci i rodziców 
c) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 
 

3.   Współpraca szkoły z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami 
pozaszkolnymi obejmuje: 

a) korzystanie z ofert instytucji kulturalnych innych szkół: 
- wycieczki 
- lekcje muzealne 
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- wykłady 
- spektakle 
- wystawy 
- spotkania z ciekawymi ludżmi 
- lekcje inaczej. 

b) korzystanie z oferty Polkowickiego Centrum Animacji: 
- edukacja muzyczna 
- Dni Teatru 
- konkursy 
- projekcje filmów. 

X.	ZAMIERZONE	EFEKTY	WYNIKAJĄCE	Z	WDROŻENIA	I	REALIZACJI	
PROGRAMU	
 

Jakie korzyści przyniesie szkole, rodzicom, dzieciom realizacja programu? 
1. Uczeń: 

a) ma poczucie bezpieczeństwa 
b) poznaje siebie (swoje mocne i słabe strony w zakresie inteligencji, preferencji,    
    zainteresowań, komunikacji, postrzegania świata, akceptacji i innych) 
c) otrzymuje pomoc w indywidualnym rozwoju 
d) ma możliwość korzystania z rozbudowanej oferty zajęć specjalistycznych  
    i pozalekcyjnych przez szkołę dla dzieci wybitnie przejawiających określone    
    inteligencje wielorakie 
e) otrzymuje pomoc ze strony szkoły w zakresie odkrywania mocnych stron oraz             
    dowartościowania na zasadzie: jak jesteś inteligentny? – a nie: czy jesteś                    
    inteligentny? 
f) poszukuje w sobie najbardziej efektywnego stylu uczenia się (wzrokowego,                 
    słuchowego, dotykowego, kinestetycznego) 
g) buduje swoją samoocenę, wiarę w siebie i swoje możliwości 
h) jest odpowiedzialny za proces zdobywania wiedzy i umiejętności. 
 

2. Szkoła: 
a) realizuje zadania zgodnie z wymogami prawa oświatowego dotyczącymi udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
b) rozbudowuje ofertę zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych dla dzieci wybitnie 

przejawiających określone inteligencje wielorakie 
c) posiada lepszą organizację codziennej pracy poprzez możliwość bliższego poznania 

dziecka w aspekcie kontaktów z innymi dziećmi 
d) umożliwia nauczycielom współpracę w zakresie odkrywania silnych i słabych stron 

ucznia w kontekście stylu uczenia się – lepszy klimat pracy 
e) zachęca do pracy w grupie, stosowania metod konfrontowania pomysłów,          

przechwytywania pomysłów od innych w celu znalezienia optymalnego rozwiązania 
– ciekawe zajęcia 
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f) pomaga nauczycielowi w zakresie oceny postępów ucznia zgodnie z określonym              
zdiagnozowanym profilem inteligencji wielorakich 

g) dba o wysoką frekwencję 
h) zdobywa certyfikaty, buduje prestiż szkoły i autorytetu nauczyciela w środowisku 

lokalnym. 
 
3. Nauczyciel: 

a) projektuje zajęcia z wykorzystaniem metod stymulujących i rozwijających różne 
inteligencje wielorakie – pozbycie się nudy 

b) buduje dobry wizerunek ucznia na zewnątrz 
c) osiąga wyższe wyniki nauczania, wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym 
d) tworzy przyjazny klimat do nauki, mniej sytuacji stresogennych i lękowych. 

 
4. Rodzic: 

a) świadomie rozwija zainteresowania dziecka: posyłanie na dodatkowe zajęcia  
o określonym profilu, np. gra na instrumencie muzycznym, taniec towarzyski czy 
szachy 

b) zna mocne i słabe strony dziecka, „nie uszczęśliwia dziecka na siłę”, nie realizuje 
własnych ambicji 

c) wie, jak pomóc dziecku w adaptacji do warunków szkolnych 
d) dobiera odpowiednie środki zaradcze w celu pomocy specjalistycznej 
e) poznaje potrzeby dziecka, poprzez poznanie jego rzeczywistych zdolności  

i umiejętności 
f) współpracuje z nauczycielem 
g) jest odpowiedzialny za rozwój dziecka. 
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XI.	MONITORING	I	EWALUACJA	PROGRAMU	
 
1. Monitoring będzie przebiegał równolegle do procesu wdrażania programu. Obejmować 
będzie systematyczne zbieranie i rejestrowanie danych wynikających z realizacji  

Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań. Monitoring ma 
umożliwić bieżącą weryfikację zadań, korygowanie podejmowanych działań. Zwiększy 

elastyczność programu oraz jego efektywność. Zebrane dane stanowić będą punkt 
wyjścia do corocznej ewaluacji. 

 
2. Rejestrowanie danych polegać będzie na:  

a) sporządzeniu zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów uczniów 
i galerii – rejestr sukcesów szkolnych dwa razy w semestrze 

b) prowadzeniu rejestru stypendystów – dwa razy w roku – pedagog 
c) sporządzeniu listy szkoleń i warsztatów dla nauczycieli – 2 razy w roku lider 

WDN 
d) dokumentowaniu realizacji zajęć pozalekcyjnych – dwa razy w roku protokoły 

posiedzeń Rady Pedagogicznej, dzienniki zajęć pozalekcyjnych – opiekunowie 
kół 

gromadzeniu informacji w zakresie realizacji innych działań podejmowanych przez 
szkołę na rzecz wspierania pasji i zainteresowań – dwa razy w roku wicedyrektor, lider 
Zespołu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań protokół Rady Pedagogicznej, 
sprawozdania 

e) tworzeniu szkolnego drzewka sukcesów – nauczyciel matematyki  
i wychowawcy klas – dwa razy w roku 

f) prowadzeniu uczniowskich teczek sukcesów – na bieżąco, przez cały rok, 
wychowawcy 

g) utworzeniu szkolnego rejestru stylów uczenia się i typów inteligencji uczniów 
szkoły raz w roku psycholog 

h)  prowadzeniu kroniki życia szkoły- nauczyciel kształcenia zintegrowanego. 
 
3. Ewaluacja polegać będzie na:  

a) określeniu wartości programu oraz stopnia i sposobu jego realizacji 
b) inspirowaniu do podejmowania działań służących poprawie efektywności 

programu 
c) zwiększaniu przejrzystości działań podejmowanych przez szkołę oraz 

promowaniu szkoły wspierającej i rozwijającej pasje i zainteresowania 
uczniowskie oraz uwzględniającą indywidualne potrzeby każdego dziecka 

d) systematycznej diagnozie potrzeb odbiorców i realizatorów programu. 
 

4. Ewaluacja obejmuje: 
a) osiągnięcie określonych zmian przez uczestników programu (uczniów, 

nauczycieli) 
b) skuteczność realizowanego programu. 
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5. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystane będą następujące metody  
i narzędzia badawcze: 

-  analiza dokumentów 
-  wywiad 
-  obserwacja 
-  ankietowanie.   

6. Wykorzystane zostaną następujące narzędzia: 
  -  kwestionariusz ankiety 
  -  kwestionariusz wywiadu 
  -  arkusz do analizy dokumentów 
 7. Harmonogram ewaluacji bieżącej: 

- czerwiec 2019 r.  
- czerwiec 2024 r.  
Ewaluacja całościowa - czerwiec 2024 r. 

8. Odbiorcy ewaluacji: 
- realizatorzy programu 
- twórcy programu 
- dyrektor szkoły 
- Rada Rodziców. 
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XII.	REGULACJA	PRAWNA	
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 2572 z późn. zm.). 
 
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. nr 80 poz. 542). 
 
3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r.  
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002r. nr 3 poz. 28). 
 
4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.  
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. 
U. z 2002r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.). 
 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości 
pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. 2000r. nr 92 poz. 1016 z późn. zm.). 
 
6. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002r. nr 56 poz. 506). 
 
7.  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 83 
poz. 562 z późn. zm.). 
 
8. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz 532). 
9. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie 
dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania 
oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 752). 
 
10. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 520). 
 
11. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199). 
 
12. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59), ustawa z dn. 14 grudnia 2016 
r. 
 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
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kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
 
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
 
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569). 
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649 
ze zm.). 
 
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 poz. 703). 
 
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 
 
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 467) 
 
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591) 
 
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji 
zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz 
trybu postępowania odwoławczego (U. 2018 poz. 1133). 
 
22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
z 2017, poz. 2183). 
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23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018, poz. 
967). 
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XIII.	ZAŁACZNIKI	
 

																																																							ANKIETA																																						(ZAŁĄCZNIK	1)	
 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Chcemy znać Państwa opinie na temat uzdolnień Waszego dziecka. Informacje posłużą nam 
do pracy w kierunku rozwijania zdolności i talentów uczniów naszej szkoły.  
Prosimy o podpisanie ankiety i zapewniamy, że zebrane informacje posłużą wyłącznie dla 
potrzeb szkoły. 

                      Dziękujemy za współpracę. 

1. W jakich dziedzinach przejawiają się uzdolnienia Waszego dziecka: 

a) przedmioty humanistyczne – j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki 

b) przedmioty ścisłe – matematyka, przyroda 

c) zdolności sportowe 

d) zdolności artystyczne – plastyka, muzyka, technika 

e) inne (jakie?) 
…………………………………………………………………………………………… 

2. Które z poniższych cech występują w zachowaniu dziecka: 

a) zadaje wiele pytań 

b) robi wiele rzeczy na swój sposób 

c) wpada na oryginalne pomysły. 

d) ma bujną wyobraźnię 

e) udziela nieoczekiwanych odpowiedzi 

f) wymyśla wiele sposobów na osiągnięcie celu 

g) jest spostrzegawcze 

h) szybko się uczy 

i) ma bogate słownictwo 

j) rozwija swoje zainteresowania 
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k) inne 
(jakie?)…………………………………………………………………………………… 

3. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy Wasze dziecko? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Jakie jeszcze inne zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole warto dziecku zaproponować: 

 …………………………………………………………………………………………… 

5. Czy jesteście Państwo gotowi wesprzeć wysiłki nauczyciela w rozwijaniu uzdolnień 
Waszego dziecka: (właściwe podkreślić) 

TAK  NIE 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 

        (imię i nazwisko dziecka, klasa) 
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																																																																ANKIETA																																						(ZAŁĄCZNIK	2)	
 

Chcielibyśmy poznać Twoje zainteresowania i uzdolnienia. Uzyskane informacje pozwolą 
nam pomóc Ci w ich rozwijaniu. Prosimy o podpisanie ankiety i zapewniamy, że zebrane 
informacje posłużą wyłącznie dla potrzeb szkoły. 

Podkreśl właściwą odpowiedź bądź wpisz własną.  

……………………………………………………..          

Imię i nazwisko, klasa 

 

1. Czy masz jakieś zainteresowania (hobby)? 
 

                            TAK   NIE 

2. Jeżeli tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Nauka którego przedmiotu w szkole sprawia Ci najwięcej przyjemności? 

• Język polski 
• Język obcy 
• Historia 
• Matematyka 
• Przyroda 
• Informatyka 
• Plastyka 
• Muzyka 
• Technika 
• W-F 
• Religia 

 

4. W jakich zajęciach dodatkowych bierzesz udział? 

a) Na terenie szkoły………………………………………………………………………… 

b) poza szkołą………………………………………………………………………………. 

5. W jakich zajęciach chciałbyś (chciałabyś) brać udział w przyszłym roku szkolnym? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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6. Czy brałeś udział w konkursach, zawodach, olimpiadach? 

TAK      NIE 

7. Jeżeli „TAK”, to w jakich? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8. Czy osiągnąłeś / osiągnęłaś w nich jakieś sukcesy? 

TAK   NIE 

9. Jeżeli „TAK”, to jakie? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

10. W jaki sposób chciałbyś / chciałabyś prezentować swoje zdolności i zainteresowania? 

• Olimpiady 
• Konkursy 
• Zawody 
• Wystawy 
• Występy 
• Podczas imprez klasowych i szkolnych 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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KWESTIONARIUSZ	DO	BADANIA	WIELORAKICH	TYPÓW	
INTELIGENCJI	
Kwestionariusz do badania wielorakich typów inteligencji jest szybkim sposobem na 
określenie rozkładu poszczególnych z nich wśród uczniów twojej klasy. Może być 
wykorzystany jako pomoc w rozwijaniu ich możliwości i potencjału.  

Wypełnij poniższy kwestionariusz przypisując wartość liczbową każdemu stwierdzeniu, 
które twoim zdaniem jest prawdziwe w odniesieniu do ciebie. Jeśli w pełni się z nim zgadzasz 
postaw cyfrę 5. Jeżeli sądzisz, że nie masz z ni nic wspólnego wstaw 0. Użyj cyfr od 5 do 0, 
aby określić stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń. Wyniki wpisz w odpowiednie 
pola dla każdego typu inteligencji a następnie wypełnij koło wielorakiej inteligencji. 
1. Posiadam uzdolnienia manualne ………. 

2. Posiadam dobre wyczucie kierunku …….. 
3. Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania sporów między przyjaciółmi ……… 

4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek ………. 
5. Potrafię wyjaśnić w prosty sposób trudne zagadnienia ……… 

6. Robię wszystko krok po kroku ………. 
7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej …….. 

8. Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie ……… 
9. Dobrze uczę się słuchając wykładów i wywodów innych ludzi ……… 

10. Słuchając muzyki doznaję zmian nastroju ……… 
11. Lubię krzyżówki, łamigłówki i problemy logiczne …….. 

12. Tablice i pomoce wizualne odgrywają dla mnie ważną rolę podczas uczenia się ……… 
13. Jestem wrażliwy/wrażliwa na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi ……… 

14. Najlepiej uczę się, kiedy muszę się wziąć w garść i zrobić coś samemu ………. 
15. Zanim zechcę się czegoś nauczyć muszę zobaczyć jaką będę miał z tego korzyść ………. 

16. Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność ………. 
17. Potrafię usłyszeć poszczególne instrumenty w złożonych utworach muzycznych ………. 

18. Łatwo przychodzi mi wywoływanie w wyobraźni zapamiętanych obrazów …… 
19. Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać ………. 

20. Lubię robić notatki ………. 
21. Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny ………. 
22. Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki pomiędzy różnymi przedmiotami 
…… 

23. Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń ……. 
24. Jestem dobrym obserwatorem i często zauważam uchodzące uwadze innych …….. 

25. Często bywam niespokojny …….. 
26. Lubię pracować lub uczyć się niezależnie od innych ……… 
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27. Lubię komponować muzykę …….. 

28. Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznymi …….. 
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TEST:	STYLE	UCZENIA	SIĘ	DLA	UCZNIÓW	KL.	II	
 
Zakreśl jedną odpowiedź, która pasuje do Ciebie najbardziej. 
……………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko ucznia 
1. Bawiąc się samochodzikiem, jak najchętniej poznałbyś, jak jest w środku zbudowany?  
a. oglądając o tym bajkę 
b. słuchając kolego, który by Ci o tym opowiedział 
c. rozkładając samochodzik na części 
2. Jaką ciekawą bajkę chciałbyś/chciałabyś przeczytać? 
a. z dużą ilością kolorowych obrazków 
b. taką, w której bohaterowie często ze sobą rozmawiają 
c. bajkę z zagadkami, które rozwiązują bohaterowie bajki 
3. Wyobraź sobie, że pani nauczycielka uczy Cię pisać trudne słowo, co zrobisz, żeby 
szybko się go nauczyć? 
a. długo będziesz się przyglądać temu słowu zapisanemu na tablicy 
b. w myślach będziesz je sobie powtarzać 
c. wiele razy zapiszesz to słowo w zeszycie 
4. Wyobraź sobie, że kolega lub koleżanka zaprasza Cię na urodziny. Co najbardziej 
zapamiętasz? 
a. twarze kolegów i koleżanek 
b. ich imiona i nazwiska 
c. to, co tam robiłeś/łaś i mówiłeś/łaś 
5. Gdy chcesz się czegoś nauczyć w domu to: 
a. korzystasz z książki i swojego zeszytu 
b. prosisz rodzica, rodzeństwo, żeby Ci poczytali o tym czego chcesz się nauczyć 
c. lubisz ruch podczas nauki, ściskasz coś w ręce, ruszasz nogami 
6. Przeczytaj następujące słowo: „kot”. Która odpowiedź pasuje do Ciebie najbardziej? 
a. wyobraziłeś/łaś sobie kota, którego już widziałeś/łaś, którego znasz 
b. powtórzyłeś/łaś po cichu słowo „kot” 
c. przypomniałeś/łaś sobie jak miłe w dotyku jest kocie futerko 
7. Gdy potrzebujesz ciszy i spokoju w szkole, co Cię najbardziej zdenerwuje? 
a. kolega chodzący po klasie 
b. głośne rozmowy 
c. to, że na przykład: jesteś głodny, smutny lub masz niewygodne buty 
8. Wyobraź sobie, że chcesz się pogodzić z kolegą lub koleżanką. Która odpowiedź pasuje 
do Ciebie najbardziej? 
a. zapiszesz sobie na kartce co chcesz jemu/jej powiedzieć, żeby nie zapomnieć 
b. prosisz o poradę rodzica, przyjaciela lub panią nauczycielkę 
c. w myśli ustalasz co po kolei zrobisz i powiesz 
9. Wyobraź sobie, że wspólnie z klasą idziesz do kina. Co będziesz robił/ła czekając w 
kolejce po bilet? 
a. chętnie pooglądasz plakaty innych filmów 
b. będziesz rozmawiać z kolegami lub koleżankami 
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c. delikatnie tupać nogą lub poruszać się w jakiś inny sposób 
10. Wyobraź sobie, że kolega/koleżanka zaprasza Cię do swojego nowego pokoju. Która 
odpowiedź pasuje do Ciebie? 
a. uważnie rozglądasz się po całym pokoju  
b. od razu mówisz koledze/koleżance co Ci się najbardziej podoba 
c. zaraz po wejściu do pokoju kolegi/koleżanki podchodzisz do czegoś co Ci się najbardziej 
podoba 
11. Gdybyś był/była zły/a, to która odpowiedź pasuje do Ciebie najbardziej? 
a. na pewno byłoby to widać po Twojej twarzy (minie) 
b. wtedy krzyczysz 
c. machasz rękoma, tupiesz nogą, trzaskasz drzwiami 
12. Gdybyś był/ła szczęśliwy/wa, to która odpowiedź najbardziej do Ciebie pasuje? 
a. uśmiechasz się 
b. krzyczysz lub śpiewasz z radości 
c. skaczesz lub tańczysz z radości 
13. Które zajęcia w szkole podobają Ci się najbardziej? 
a. plastyczne 
b. muzyczne 
c. sportowe 
14. Wyobraź sobie, że słuchasz swojej ulubionej piosenki, która odpowiedź pasuje do 
Ciebie najbardziej? 
a. wyobrażasz sobie w myślach różne rzeczy 
b. śpiewasz razem z piosenką 
c. tańczysz, poruszasz się w rytmie muzyki 
15. Wyobraź sobie, że masz do opowiedzenia ciekawą historię swojemu koledze lub 
koleżance. Która odpowiedź pasuje do Ciebie najbardziej? 
a. napiszesz tę historię i dasz do przeczytania 
b. opowiesz ją własnymi słowami 
c. zrobisz przedstawienie, spektakl 
16. Wyobraź sobie, że poszedłeś/ poszłaś z rodzicami do restauracji. W której nie 
podobałoby Ci się najbardziej? 
a. w takiej ze zbyt jasnym światłem 
b. w takiej, gdzie jest głośna muzyka 
c. w takiej, gdzie niewygodnie Ci się siedzi 
 
*Test został opracowany na podstawie testu „Jaki masz styl uczenia się?”, który znajduje 
się w książce: „Psychologia dla dzieci i nastolatków. 40 fascynujących testów, dzięki 
którym dowiesz się jaki jesteś” – Jonni Kincher (K. E. Liber, Warszawa 2006) 
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KWESTIONARIUSZ	WYWIADU	Z	NAUCZYCIELEM	
	
1. Czy realizuje Pan/Pani zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wspierania 
Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów? 

TAK                                                           NIE 

2. Które zadania w ww. programie realizował/a Pan/Pani? 

- organizowanie klasowej tablicy „Moje sukcesy” oraz uczniowskich teczek sukcesów, 

- współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, innymi nauczycielami ucznia, 

- współpraca z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu zapewnienia mu 
prawidłowego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, 

- zbieranie dokumentacji osiągnięć ucznia dotyczącą poprzedniego etapu kształcenia, 

 - przygotowanie ucznia do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach itp. 

- przekazywanie wychowawcy pisemnych informacji o podjętych i zrealizowanych 
zadaniach oraz uzyskanych osiągnieciach,  

- promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią, 

- opracowanie wspólnie z zespołem Karty Indywidualnych Potrzeb Uczniów i Plany 
Działań Wspierających, 

 -udział w różnych formach doskonalenia w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień, 

 -pedagogizacja rodziców w zakresie wspierania uzdolnień i zainteresowań, 

- wykorzystanie określonych profili inteligencji uczniów w klasie do prowadzenia zajęć i 
stosowania odpowiednich form i metod pracy. 

3. Czy wykorzystuje Pan/Pani zaproponowane w programie formy pracy z uczniem 
zdolnym?  

TAK                                                            NIE 

4. Które z form wykorzystuje Pan/Pani najczęściej? 

Formy: 

Indywidulana: 

- indywidulana praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania, 

- indywidualizacja nauki na lekcjach, dodatkowe prace domowe lub prace długoterminowe, 

- udział w projektach, 

- samodzielne opracowanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów, 

- zachęcenie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, 

- kontakty indywidulane przed konkursami, przeglądami, projektami, 

- praca indywidualnym tokiem nauczania. 
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Grupowa: 

- koła zainteresowań, 

- warsztaty, 

- szkolne konkursy i przeglądy, 

- konkursy pozaszkolne, 

- pokazy i prezentacje, 

- prowadzenie zajęć dla innych uczniów, 

 - zawody, turniej, mecze itp. 

- wieczornice; spotkania z ciekawymi ludźmi. 

5. Czy według Pana/Pani należy kontynuować realizację programu? 

TAK                                                  NIE 

6. Czy ma Pan/Pani propozycje, które należałoby uwzględnić w programie? 

TAK                                                  NIE 

Jeżeli tak, to jakie? …………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 
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TEST	NA	PÓLKULOWOŚĆ	
 

PRZECZYTAJ PONIŻSZE PYTANIA I STWIERDZENIA, ZAZNACZ ODPOWIEDŹ, 
KTÓRA JEST CI BLIŻSZA 

1.  Zamknij oczy. Zobacz czerwony. Co widzisz? 
A – litery   c-z-e-r-w-o-n-y   lub nic się nie pojawia  
B – kolor czerwony lub jakiś czerwony przedmiot? 
2. Rozmawiając, zazwyczaj: 
A –często zmieniasz temat i zaczynasz mówić o czymś innym, co wydaje Ci się z nim 
związane, 
B – trzymasz się tematu. 
3.  Jeśli nikt nie mówi Ci, co masz zrobić, jak najprawdopodobniej postąpisz: 
A – wykonasz wszystko zgodnie z planem, którego się trzymasz 
B – wykonasz wszystko w ostatniej chwili lub według własnego tempa? 
4.  Zwykle czytasz książkę lub czasopismo: 
A – od końca do początku lub skacząc to tu to tam 
B – od początku do końca? 
5. Jak określisz swoją sprawność fizyczną? 
A – nie wykraczam ponad przeciętność. 
B – jestem bardziej sprawny niż inni. 
6.  Czy łatwo zapamiętujesz widziane twarze? 
A – tak 
B – nie 
7.  Czy łatwo zapamiętujesz imiona i nazwiska nowopoznanych ludzi? 
A – tak 
B – nie 
8.  Gdy składasz coś lub montujesz wolisz: 
A – czytać pisemne instrukcje, a następnie postępować zgodnie z ich wskazaniami 
 B – korzystać z ilustracji i diagramów lub po prostu samemu się wszystkim zająć bez  
jakichkolwiek wskazówek? 
9.  Lubisz sporty, które: 
A – mają ściśle określone przepisy i reguły, raczej zespołowe 
B – umożliwiają swobodne zachowanie się, bez przestrzegania sztywnych reguł,  
raczej indywidualne 
10. Gdy wybierasz ubranie: 
A – zazwyczaj wybierasz stroje, które nie wyróżniają się zbytnio wśród innych 
B – preferujesz oryginalność i to aby Twoje ubranie wyróżniało się na tle innych. 
11.  Zazwyczaj: 
A – często się spóźniam 
B – jestem punktualny? 
12.  Co bardziej do Ciebie pasuje: 
A – wymawiam słowa poprawnie i we właściwym porządku, 
B – czasami mieszam słowa w zdaniu lub wypowiadam inne słowo niż zamierzałem;  
wiem jednak co chcę powiedzieć. 
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13. Jak z reguły uczysz się? 
A – pracuję metodycznie i systematycznie, do zrozumienia dochodzę krok po kroku. 
B – uczę się zrywami, szperam wszędzie, gdzie to możliwe, zrozumienie pojawia się nagle,  
jakby wszystkie drzwi stanęły przede mną otworem. 
14. Lepiej radzisz sobie, mając do czynienia z: 
A –liczbami, cyframi i słowami, 
B – obrazami i przedmiotami? 
15. Gdy masz trafić w określone miejsce, to wolisz, aby: 
A – ktoś pokazał Ci drogę na mapie lub planie; stworzył możliwość ogólnej orientacji w 
terenie 
B –zapisał Ci po kolei kierunki, nazwy i znaki charakterystyczne? 
16. Jakie notowanie wolisz? 
A – wypisywanie w punktach lub sporządzanie listy spraw 
B – tworzenie map, kreślenie sieci wzajemnych powiązań? 
17. Gdy rozwiązujesz jakiś problem, łamigłówkę, zadanie czy: 
A – wolisz zobaczyć efekt końcowy, zanim zabierzesz się do pracy 
B – praca przebiega gładko, mimo, że nie widziałeś wcześniej efektu końcowego? 
18. Czy zasady gramatyczne są dla Ciebie jasne i zrozumiałe? 
A – tak 
B – nie 
19. Czy w Twoim pokoju lub na Twoim biurku panuje: 
A – ład i porządek, 
B – bałagan i nieporządek z punktu widzenia innych, Ty jednak doskonale wiesz, gdzie co 
jest? 
20. Zwykle zajmujesz się: 
A – wieloma zadaniami (tematami) jednocześnie 
B – jednym zadaniem w danym momencie, zachowując określony porządek. 
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