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FORMATKA 
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW 

 

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: Radom 

Miejscowość: Radom 

Nazwa szkoły/instytucji: Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu 

Adres: ul. Traugutta 44, 26-600 Radom 

Telefon: (48) 362-36-64 

e-mail: twp_gimnazjum@op.pl 

Strona www: http://www.twp-gim.radom.pl 

   

 

Cele podejmowanych 

działao 

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowao, uzdolnieo i umiejętności uczniów, tworzenie 

warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich, rozwijanie 

umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia oraz działania, doskonalenie 

umiejętności planowania własnego rozwoju, promowanie osiągnięd uczniów w szkole i 

środowisku lokalnym. 

Przykłady 

systemowych działao 

na rzecz uczniów 

zdolnych 

Organizacja zajęd pozalekcyjnych. Przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i 
konkursach przedmiotowych i tematycznych. Realizacja projektów edukacyjnych. 

Konsultacje indywidualne i grupowe. 

Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym w zakresie nowoczesnych form i metod 
pracy dydaktycznej oraz pracy z uczniem zdolnym. 

Sposoby pracy 

z uczniem zdolnym, 

w tym ciekawe 

metody i formy pracy 

Praca indywidualna i w grupach. Projekty edukacyjne. Metody aktywne. 

Praca pozalekcyjna: warsztaty laboratoryjne, warsztaty muzyczne, wycieczki 
edukacyjne, wystawy. Lekcje muzealne z cyklu „Historia pieniądza”. Dzieo Kultury 
Chioskiej - zajęcia warsztatowe. Projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej. 
Obserwacje, pokazy, doświadczenia i eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych. 
Realizacja projektów edukacyjnych. 

Motywowanie uczniów do organizacji imprez i uroczystości szkolnych (np. Europejski 
Dzieo Języków, Dzieo Talentów). Wystawy prac plastycznych uczniów. 

Systematyczna praca z uczestnikami olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

Zajęcia związane z planowaniem kariery i wyborem zawodu prowadzone przez 

pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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Przykłady 

indywidualizacji i 

różnicowania treści, 

metod, form pracy 

z uczniem zdolnym 

Konsultacje indywidualne. Prace dodatkowe, samodzielne opracowywanie zagadnieo,  

referaty, recenzje, tworzenie prezentacji multimedialnych zawierających rozszerzony 

materiał programowy, rozwiązywanie testów on-line i arkuszy egzaminacyjnych. 

Prowadzenie części lekcji przez uczniów zdolnych, prowadzenie zajęd z chemii dla 

szóstoklasistów. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym. Udział w olimpiadach i 

konkursach. 

Motywowanie uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych (np. 

uroczystościach patriotycznych, zebraniach radomskich numizmatyków). 

Efekty pracy  

(m.in. osiągnięcia 

uczniów) 

Udział uczniów w 2 olimpiadach przedmiotowych (Ogólnopolska Olimpiada Języka 

Angielskiego i Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna) oraz 15 konkursach 

przedmiotowych (ogólnopolskich i wojewódzkich) i tematycznych.     

1 laureat III etapu (I miejsce) w Konkursie Wiedzy o Społeczeostwie, Paostwie i Prawie 

RES PUBLICA,  

3 finalistki III etapu Konkursu Wiedzy o Społeczeostwie, Paostwie i Prawie RES PUBLICA, 

1 uczeo w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,  

1 uczeo w II etapie Radomskich Zawodów Chemicznych. 

Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013. 

Wystawy prac plastycznych uczniów. 

Informacje o sukcesach uczniów i wydarzeniach szkolnych na stronie internetowej 

szkoły i w lokalnych mediach. 

Czy szkoła posiada 
Szkolny System 

Wspierania Zdolności 
i Talentów? 

 

Szkoła pracuje w oparciu o Plan działań w zakresie wspierania zdolności i talentów 
uczniów.  
Zalety:  zwiększenie samodzielności i kreatywności uczniów, wzrost motywacji do nauki, 
wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiąganie sukcesów w olimpiadach i 
konkursach. 

Współpraca z innymi 
osobami/ instytucjami 
działającymi na rzecz 

ucznia zdolnego 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
(zajęcia laboratoryjne z chemii - pokazy, doświadczenia, eksperymenty), BioCentrum 
Edukacji Naukowej w Warszawie (warsztaty laboratoryjne z biologii i biotechnologii), 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (lekcje muzealne, wystawy),  American 
Corner Radom (warsztaty muzyczne, spotkania), Kancelaria Sejmu i Senatu (wizyta w 
Sejmie), Akademia Języka Chioskiego HENHAO w Warszawie (warsztaty), III Liceum 
Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu (imprezy rocznicowe, 
Pokazy Chemiczne); organizatorzy olimpiad i konkursów przedmiotowych i 
tematycznych. 

Dyrektor „Szkoły Odkrywców Talentów” przesyłając materiały oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich 

oraz wyraża zgodę na zamieszczenie zawartych w nich treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w formie, która 

umożliwi ich pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku, 

określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)                     

                                         
 


