
Zespół Szkół w Rząsce – SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW 

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Rząsce uzyskał tytuł „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” 

przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Patronem projektu jest Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania 

zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.  

Nauczyciele naszego zespołu szkół od lat pracują z uczniami wspierając ich różnorodne uzdolnienia – 

przedmiotowe, sportowe, artystyczne, techniczne czy społeczne a nasi uczniowie odnoszą dzięki temu liczne 

sukcesy na arenie gminnej, wojewódzkiej jak również ogólnopolskiej. 

Wspierając kreatywność nasza szkoła proponuje zajęcia w ramach ogólnoświatowego programu Destination 

Imagination – zajęcia z kreatywnego rozwiązywania problemów. Program daje możliwość odkrywania i 

wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, 

którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty. 

I tu możemy pochwalić się licznymi sukcesami na arenie ogólnopolskiej: nasi uczniowie zajęli I miejsce w 

wyzwaniach technicznych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności w Otwocku w roku 2014, 2012, 2011, 

2010 i 2009. Trafiły do nas również 2 nagrody specjalne im. Leonarda da Vinci za najbardziej kreatywne 

rozwiązanie problemu. Dwukrotne reprezentowaliśmy Polskę na ogólnoświatowej Olimpiadzie Kreatywności 

w Stanach Zjednoczonych.  

 

Rokrocznie uczniowie naszego gimnazjum zainteresowani geografią czy historią uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych przygotowując się do udziału w konkursach zewnętrznych. Możemy poszczycić się długą listą 

finalistów Małopolskiego Konkursu Geograficznego i Historycznego, jak również grupą laureatów tychże 

konkursów. 

Nasza szkoła daje również możliwość rozwoju uczniom zainteresowanym sportem. Prowadzimy zajęcia 
taneczne. Popularność zajęć  zaowocowała powstaniem w 2013 roku kilkuosobowego zespołu tanecznego w 
szkole podstawowej o nazwie „Mały Everest” . Dziewczęta mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na 
turniejach tanecznych. W 2014 roku na terenie szkoły powstała druga formacja - o nazwie „Everest II”, w 
której skład wchodzą dziewczęta z gimnazjum.  Oba zespoły w ubiegłym roku szkolnym zajmowały miejsca na 
podium w turniejach tanecznych. Wspomnijmy tutaj  
I miejsce w Powiatowych Prezentacjach Tanecznych „Zadziw świat Tańcem” w Skawinie w 2013 oraz 2014 r – 
w kategorii  szkół podstawowych, I miejsce w Balickim Przeglądzie Małych Form Artystycznych w 2014 r, czy 
II miejsce w I Otwartym Turnieju Tańca w Skawinie. 
 
W naszej pracy nie zapominamy o jakże ważnych kompetencjach społecznych. Rozwijamy je poprzez 
coaching indywidualny z uczniami gimnazjum. Celem zajęć jest odkrywanie możliwości i potencjału ucznia. 
Podejmowane działania w metodzie coachingu to m.in. praca nad rozwijaniem zainteresowań i zdolności 
oraz zwiększanie świadomości w zakresie własnych celów i motywacji.  
 
Tytuł SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW to nie tylko wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Szkoła zobowiązuje się 
do inicjowania i podejmowania działań na rzecz uczniów zdolnych w partnerstwie z „Miejscami Odkrywania 
Talentów", innymi podmiotami, takimi jak uczelnie, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, czy tez inne szkoły. Deklarujemy kontynuację przedsięwzięć służących rozwijaniu 
zainteresowań oraz wymianę dobrych praktyk z innymi placówkami. 
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