
NR Tytuł innowacji Autor innowacji
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opiniującej

Etap 
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innowacji

Termin 

realizacji
Opis innowacji

1/2017/18

Kreatywne myślenie 

i twórcze działanie 

na matematyce

mgr Alicja Czyż

5/2017/2018    

z dnia 

30.08.2017r.

II - kl.VII i 

VIII

programowo-

organizacyjna

1.09.2017r-

20.06.2019

Innowacja pedagogiczna z 

matematyki w jednej z klas VII, 

polegająca na zwiększeniu liczby 

godzin matematyki o 1 godz. 

tygodniowo oraz wprowadzająca 

treści ponad podstawę programową 

rozwijające kreatywne myślenie i 

twórcze rozwiązywania zadań i 

problemów. Nabór uczniów 

dobrowolny

2/2017/18 Myślę, więc jestem
mgr Katarzyna Nawrot 

mgr Monika Wylon

6/2017/2018    

z dnia 

30.08.2017r.

oddziały 

gimnazjalne

programowo- 

metodyczno-

organizacyjna

1.09.2017-

22.06.2018r.

Innowacja pedagogiczna z 

matematyki w kl.IIa i IIb gimnazjum, 

polegająca na zwiększeniu liczby 

godzin matematyki o 1 godz. 

tygodniowo oraz wprowadzająca 

treści ponad podstawę programową 

rozwijające logiczne myślenie i 

twórcze rozwiązywania zadań i 

problemów. Nabór uczniów 

dobrowolny

Rejestr innowacji pedagogicznych 

Szkoła Podstawowa w Psarach



3/2017/18
Discover an artist in 

you

mgr Magdalena 

Trzcionka
kl.VII

programowo- 

metodyczna

1.09.2017r.-

22.06.2018r.

Innowacja pedagogiczna z plastyki 

wprowadzająca nauczanie 

dwujęzyczne plastyki i j.angielskiego 

klasach siódmych

4/2017/18 Technika we florystyce

mgr Aleksandra Błaszczyk

kl.III gimn
programowo- 

metodyczna

1.09.2017r.-

22.06.2018r.

Innowacja pedagogiczna z zajęć 

technicznych polegająca na 

wprowadzaniu treści podstawy 

programowej z zajęć technicznych 

do florystyki.

5/2017/18

Zajęcia techniczne z 

wykorzystaniem 

technologii 

komputerowej

mgr Monika Wylon kl.III gimn
programowo- 

metodyczna

1.09.2017r.-

22.06.2019r.

Innowacja pedagogiczna z zajęć 

technicznych w klasach III 

gimnazjum, polegająca na 

wprowadzaniu treści podstawy 

programowej z zajęć technicznych z 

wykorzystaniem technologii 

komputerowej w tym programu 

6/2017/18

Śladami Pyzy - 

wędrówki po 

wybranych legendach

mgr Beata Skórka
I -                   

kl.I-III

programowo- 

metodyczno-

organizacyjna

 1.09.2017r.- 

czerwiec 

2020r.

Innowacja pedagogiczna rozwijająca 

u uczniów umiejętności czytelnicze, 

poznawcze, manualne przy pomocy 

różnego typu zajęć wzajemnie 

uzupełniających się: zajęć 

czytelniczych, plastycznych, 

technicznych, zabaw dydaktycznych, 

zajęć multimedialnych.
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7/2018/19
"Od kodowania do 

programowania"
Agnieszka Barańska-Białas I metodyczna

01.09.2018-

22.06.2021

Innowacja realizowana przez I etap 

edukacyjny w formie zajęć 

pozalekcyjnych. Ma na celu 

wprowadzenie podstaw 

programowania za pomocą języka 

Scratch Junior, Balti. Zajęcia 

odbywać się będą 2 razy w miesiącu. 

Dobór na zasadzie dobrowolności.

8/2018/19
"Lektury i nie tylko z 

platformą Edmodo"
Maria Olszewska II-kl.VII metodyczna

01.09.2018-

21.06.2019

Innowacja pedagogiczna polegająca 

na wykorzystaniu metody, jaka jest 

nauka przez działanie, zastosowanie 

nowoczesnych narzędzi i technologii 

informatycznych, w tym platformy 

internetowej, rogramów 

komputerowych wspomagających 

pracę z tekstem literackim, jakim jest 

przede wszystkim lektura szkolna.



9/2018/19
"Sprawne ręce-mądra 

głowa"
Magdalena Trzcionka II-kl.IV,kl.V metodyczna

01.09.2018-

21.06.2020

Innowacja na lekcjach plastyki dla 

kasy IV i V wraz z elementami 

arteterapii ma na celu wnieść 

wartości terapeutyczne sztuki jako 

element dodany do treści podstawy 

programowej dla tego etapu 

edukacyjnego. Warsztaty z gliny 

mają na celu rozładowanie napięć 

szkolnych , pobudzić motywację do 

działania i nauki oraz  wyeliminować 

lęk przed niepowodzeniem , a w 

efekcie końcowym podnieść 

samoocenę dziecka.Liczne zadania 

projektowe budują umiejętność 

dialogu i współpracy , konsekwencje 

w działaniu oraz odpowiedzialność 

za przydzielone zadania. 

10/2018/19 "Matmix" M.Wylon, K.Nawrot 5/2018/2019
III -kl.IIIa, 

IIIb gim

metodyczno-

organizacyjna

01.09.2018-

21.06.2019

Innowacja pedagogiczna z 

matematyki w dwoch klasach VIII, 

polegająca na zwiększeniu liczby 

godzin matematyki o 1 godz. 

tygodniowo oraz wprowadzająca 

treści ponad podstawę programową 

rozwijające kreatywne myślenie i 

twórcze rozwiązywania zadań, 

definiowanie i odkrywanie 

zależności, twierdzeń i i reguł. Nabór 

uczniów dobrowolny
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11/2019/20

"Czytam z klasą. 

Lekturki spod 

chmurki"

A. Barańska-Białas, 

B.Skórka, J.Dyba
4/2019/2020 I programowa

01.10.2019-

30.04.2020

Innowacja realizowana przez I etap 

edukacyjny w podczs zajęć 

lekcyjnych edukacji 

wczesnoszkolnej. Ma na celu 

rozbudzanie u uczniów ciekawości 

literackiej, aktywności czytelniczej, 

doskonalenie czytania ze 

12/2019/20

1. „Projects make 

my success – 

projekty drogą do 

mojego sukcesu”

G.Kruczek, K.Baca, 

K.Kopka
4/2019/2020

kl.III i 

kl.VIII
metodyczna

01.09.2019-

26.06.2020

Innowacja pedagogiczna 

wykorzystująca w procesie 

dydaktycznym zintegrowanych 

narzędzi opartych na wspólnym 

rozwiązywaniu problemów, 

kreatywności i krytycznego myślenia, 

zachęcanie do przejęcia inicjatywy 

poznawczej. Innowacja będzie 

realizowana na zajęciach edukacji 

wczesnoszkolnej w kl.III, 

j.angielskim w kl.III i VIII oraz 

13/2018/19

„Learn to move, move 

to learn- ucz się, żeby 

podróżować, podróżuj, 

by się uczyć”"

M.Trzcionka, K.Baca, 

G.Kruczek
4/2019/20 I-VIII metodyczna

01.09.2019-

26.06.2020

Innowacja na lekcjach plastyki dla 

kasy V i VI, zajęciach świetlicowych 

oraz j.angielkim, polegająca na 

wykorzystywaniu w procesie 

edukacyjnym innowacyjnych technik 

uczenia, wykorzystujących wieloraką 

inteligencję oraz metody 
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14/2020/21

"Czytam z klasą. 

Lekturki spod 

chmurki"

A. Barańska-Białas, 

B.Skórka, J.Dyba
5/2020/2021 I programowa

01.10.2020-

30.04.2021

Innowacja realizowana przez I etap 

edukacyjny w podczs zajęć 

lekcyjnych edukacji 

wczesnoszkolnej. Ma na celu 

rozbudzanie u uczniów ciekawości 

literackiej, aktywności czytelniczej, 

doskonalenie czytania ze 

15/2020/21

"Wędrówki z Pyzą 

po lekturkach"
B.Skórka

5/2020/21 I

programowo-

metodyczna

01.10.2020-

25.06.20201

Rozpowszechnianie czytelnictwa 

wśród uczniów
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16/2021/22 "Czytam bo warto" Barbara Grabowska 4/2021/22 kl.I-III
programowo-

organizacyjna

1.09.2021r-

20.06.2024

Innowacja realizowana przez I etap 

edukacyjny w podczs zajęć 

lekcyjnych edukacji 

wczesnoszkolnej. Ma na celu 

rozbudzanie u uczniów ciekawości 

literackiej, nawyków czytelniczych, 

zaktywizowanie do twórczego 

wysiłku i integracja społeczności 



17/2021/22

"Ekologia 

zakodowana w 

czterech porach 

roku"

A. Barańska-Białas 4/2021/22 I
metodyczno-

organizacyjna

01.10.2021-

31.05.2022

Innowacja realizowana przez I etap 

edukacyjny w kl.I podczs zajęć 

lekcyjnych edukacji 

wczesnoszkolnej. Ma na celu 

rozwijanie  u uczniówlogicznego 

myślenia, zadaniowe podejście do 

rozwiązywania problemów, 

umiejętnośc pracy zespołowej w 

połączeniu z kształtowaniem 

postwaw proekologicznych

18/2021/22
"Kolorowy świat 

dźwięków"
Justyna Dyba-Kędzior 4/2021/22 I organizacyjna

1.09.2021r-

20.06.2022

Innowacja pedagogiczna dla 

chętnych uczniów kl.I-IV, 

wykazujących zainteresowania 

muzyczne. Prowadzona podczas 

zajęć świetlicowych, ma na celu 

przybliżene uczniom różnych rodzają 

tańca, oraz zachęcić do wyrażania 

siebie poprzez taniec.

19/2021/22
Discover an artist in 

you

mgr Magdalena 

Trzcionka
kl.IV-VII

programowo- 

metodyczna

1.09.2021r.-

22.06.2025r.

Innowacja pedagogiczna z plastyki 

wprowadzająca nauczanie 

dwujęzyczne plastyki i j.angielskiego 


