
We wrześniu Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach zaczęła realizować program 
wspierania uzdolnień, oparty na założeniach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. 
Program był skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. W trakcie roku szkolnego dzieci z klas 
4-8 zostały zdiagnozowane pod kątem typów inteligencji, stylów uczenia się oraz półkulowości.  W 
ramach projektu, nauczyciele brali udział w konferencjach, dotyczących wspierania uzdolnień (m.in.
DODN, Instytut talentów). Rozpoczęliśmy projekty takie jak „Kąciki prawne” pod patronatem sędzi 
p. Anny Marii Wesołowskiej w celu wprowadzania w szkołach edukacji prawnej oraz zwiększenia 
świadomości na temat bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza nią. Kolejnym projektem była 
„Aktywna tablica”. Projekt promował wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, 
podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach 
wykorzystania nowych technologii. Zostały wprowadzone innowacje pedagogiczne przez 
nauczycieli, m.in. „Kreatywnik” w klasie 1 b, „OK - zeszyt na lekcji historii w klasie 6 b, oraz 
„Asertywny, czyli jaki?” w klasie 4a. Sprawnie działało również Szkolne  Centrum Pomocy 
Psychologicznej „Dogadajmy się” prowadzone przez p. psycholog oraz Szkolne Koło Wolontariatu.  
Ponadto odbywały się zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia z uczniem zdolnym, koła 
zainteresowań, co zaowocowało  m.in. następującymi osiągnięciami:
17 X 2018 - zDolny Ślązaczek z języka angielskiego - 3 uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego
18 X 2018 – zDolny Ślązaczek z języka niemieckiego – jeden z uczniów zakwalifikował się do etapu powiat.
15 X 2018 -zDolny Ślązaczek z języka polskiego - 1 uczennica zakwalifikowała się do etapu powiatowego
14 XI 2018 Gminne zawody z piłki koszykowej dziewcząt i chłopców - dziewczyny zajęły III miejsce
27 XI 2018 Gminny turniej tenisa stołowego - II miejsce chłopcy, III miejsce - dziewczyny
18 II 2019 - Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku - 3 finalistów w kategorii I-III
1 III 2019 - Gminny konkurs recytatorski - I miejsce w gminie
5 IV 2019 – Gminny konkurs piosenki obcojęzycznej – II miejsce w gminie

13  listopada na Międzynarodowej Konferencji  Naukowej z zakresu wspierania uzdolnień  „Łamigłówki 
Zdolnej główki” w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli został wręczony naszej szkole 
certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.


