
Algorytm postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy wspierania uczniów: 

1) Wsparcie ze strony szkoły: 

a) indywidualizacja zajęć na lekcji 

b) konsultacje w szkole i online 

c) zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli ZSŁ dla uczniów indywidualnych i grup, również 

międzyoddziałowych 

d) przygotowanie do konkursów i innych wydarzeń 

2) Współpraca szkoły z pracodawcami, uczelniami wyższymi 

a) zajęcia dodatkowe 

b) szkolenia 

3) Oferta uczelni wyższych, pracodawców 

a) zajęcia dodatkowe 

b) kursy, szkolenia 

Rekrutacja – wychowawcy klas 

pierwszych pozyskują 

informacje o uczniach 

Nauczyciele obserwują uczniów 

na swoich zajęciach, stwarzają 

im możliwości wykazania się 

Wychowawcy przeprowadzają 

ankietę diagnostyczną i 

zbierają informacje w formie 

tabeli którą przesyłają na 

zdolni@zsl.gda.pl do końca 

września. 

Nauczyciele oceniają czy mają w 

klasie/grupie uczniów, którzy 

wyróżniają się wiedzą, 

umiejętnościami, 

zaangażowaniem. W ostatnim 

tygodniu października 

wypełniają dla każdej klasy 

ankietę online 

Pedagodzy, psycholodzy na 

zajęciach integracyjnych, podczas 

spotkań indywidualnych 

obserwują uczniów. 

Pedagodzy, psycholodzy 

przesyłają informacje dotyczące 

uczniów potencjalnie 

uzdolnionych wychowawcom klas 

i na zdolni@zsl.gda.pl  

Zespół ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych analizuje przesłane 

informacje. Na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli i 

pedagogów: 

- uzupełnia tabele klasowe pod kątem uzdolnień uczniów i przesyła je do 

e.gajowiak@zsl.gda.pl w celu dołożenia do klasowych teczek PPP, 

- przeprowadza rozmowy z uczniami i ich rodzicami w obecności 

pedagoga/psychologa i nauczyciela z danej dziedziny 

- proponuje formy wspierania poszczególnych uczniów w oparciu o 

dostępną ofertę szkoły, 

- informuje wychowawców i nauczycieli o podjętych działaniach 

- nadzoruje proces rozwoju uzdolnień uczniów poprzez rozmowy i ankiety, 

- kontroluje właściwą dokumentację procesu. 

Oprócz tego Zespół: 

- pozyskuje i udostępnia informacje o konkursach i wydarzeniach, 

- uaktualnia bazę konkursów oraz zajęć dodatkowych i ich opiekunów 

- dokonuje ewaluacji całego procesu 
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c) staże dedykowane 

4) Indywidualny program nauki, indywidualny tok nauki 

Zajęcia dodatkowe: 

1) przygotowujące do konkursów 

2) rozwijające wiedzę, kompetencje, umiejętności zawodowe i inne 

a) innowacje, eksperymenty 

b) projekty UE, organizowane przez pracodawców, uczelnie, Fundację Rozwoju ZSŁ lub inne podmioty 

c) szkolenia i kursy organizowane przez SEP, Pracodawców Pomorza 

3) prowadzone przez nauczycieli ZSŁ 

4) prowadzone przez pracodawców, uczelnie 

5) projekty 

 

Przygotowania do konkursów – algorytm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja działań – ankiety przygotowane i przeprowadzone przez Zespół, analiza i wnioski, rozmowy z uczniami 

Uaktualnianie bazy informacji o 

konkursach i ich opiekunach oraz 

umieszczanie informacji na 

stronach Szkoły 

Przypisanie uczniów na podstawie 

ankiet i zgłoszeń nauczycieli oraz 

uczniów 

 

Przesłanie opiekunowi konkursu/wydarzenia listy potencjalnych uczestników. 

Monitorowanie przygotowań do konkursu (spotkań, zaangażowania uczestników i 

opiekuna) 

Jeśli jest taka możliwość i potrzeba opiekun przeprowadza dodatkowy etap szkolny 

konkursu, żeby wyłonić najlepszych kandydatów. 

Opiekun pozyskuje potrzebne zgody, zgłasza uczestników, dba o właściwe przygotowanie 

uczniów do konkursu, przeprowadza konkurs z zachowaniem należytej staranności, 

informuje wychowawców o konkursie (usprawiedliwienie nieobecności), wpisuje uczniom 

punkty z zachowania zgodnie ze Statutem. Opiekun dokumentuje przygotowania i dzień 

konkursu. Najpóźniej następnego dnia po konkursie przesyła opis wydarzenia i zdjęcia na 

adres zdolni@zsl.gda.pl oraz a.mizera@zsl.gda.pl 

Zespół umieszcza informacje o przeprowadzonym konkursie i jego wynikach na stronach 

Szkoły. 

Opiekun i uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną online. 
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