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Opis innowacji:
Wstęp
Działania przewidziane w ramach innowacji stanowią twórcze i aktywizujące przedsięwzięcia
mające na celu rozwój kultury czytelniczej uczniów oraz kształtowanie nawyków czytelniczych.
Mają one ukazać szkolną bibliotekę jako miejsce ważne w szkole, ale przede wszystkim przedstawić
znaczącą rolę książki w życiu każdego człowieka – zwłaszcza młodego. Poprzez podejmowanie
działań dąży się do przekonania młodego pokolenia do sięgania po dorobek literacki, poszukiwania
w nim wartości ponadczasowych i wzorców postępowań, a także wskazanie czytania jako sposobu na
spędzanie wolnego czasu. Działania te są przede wszystkim nastawione na włączanie dzieci
i młodzieży w aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, a także na wykazywaniesię przez
uczniów twórczymi postawami i prezentowaniem różnego typu umiejętność i zdolności.
Innowacja obejmuje treściz zakresu różnych przedmiotów szkolnych, np. plastyki, techniki, języka
polskiego, języków obcych oraz realizuje treści z zakresu m.in. edukacji czytelniczej i teatralnej.

Założenia ogólne
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1. Innowacja skierowana jest do:
- uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie,
- nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie.

2. Sposób realizacji:
Zajęcia prowadzone będą w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Spotkania będą
odbywały się przynajmniej raz w tygodniu. Wymiana informacji, poglądów, wiadomości oraz inne
działania będą miały również miejsce z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej.

3. Cele innowacji

Cele podstawowe:
 włączenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły,
 kultywowanie obchodów święta biblioteki szkolnej,
 wyeksponowanie roli biblioteki jako ważnego miejsca w szkole.

Cele szczegółowe:
 przybliżenie uczniom roli biblioteki i jej zbiorów,
 rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 propagowanie twórczych postaw młodzieży,
 zachęcanie do współdziałania w grupie,
 tworzenie sytuacji integrujących społeczność szkolną,
 kształtowanie nawyków czytelniczych,
 zachęcanie do właściwego spędzania wolnego czasu.
 wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

4. Działania w ramach innowacji:
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Wywieszenie afiszy informujących o święcie oraz przygotowanie wystawki związanej
z tematem
Przygotowanie wystawki dotyczącej słynnych poetów i pisarzy

Przeprowadzenie konkursu literackiego Dzisiaj spotkałem bohatera lektury…
Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas integracyjnych oraz klas 0IIIKartka urodzinowa dla biblioteki
Przeprowadzenie konkursu plastycznego - Literatura okiem rysownika

Zorganizowanie przedstawienia dla klas „0”
Zorganizowanie głośnego czytania dla „0”
Opracowanie założeń i harmonogramu Nocnego Maratonu Kulturalnegooraz
przeprowadzenie imprezy

5. Metody i formy pracy
Metody:
Działania w ramach innowacji będą przede wszystkim opierały się na metodach aktywizujących
rozwijających twórcze myślenie, umiejętność współpracy, umiejętność dyskusji, rozwijające twórcze
myślenie, umiejętność planowania, grupowego podejmowania decyzji (pogadanka,burza
mózgów,realizacji zadań)
Formy pracy:
Indywidualna
Zbiorowa
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6. Przewidywane efekty
1. korzyści dla uczniów:
 wykształcenie potrzeby sięgania do dorobku literackiego,
 wykształcenie nawyków czytelniczych,
 rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień,
 wykształcenie umiejętności organizatorskich,
 motywowanie się do samodzielności,
 możliwość zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich, literackich i plastycznych,
 możliwość wykazania się pomysłowością,
 możliwość integrowania się,
 dostrzeżenie szkoły jako miejsca przyjaznego uczniom.
2. korzyści dla szkoły:
 promocja szkoły w środowisku lokalnym – poprzez występy w przedszkolu,
 zaangażowanie się grona nauczycieli w działania na rzecz uczniów i szkoły,
 dobra współpraca wśród nauczycieli,
 podwyższona jakość szkoły,
 poszerzona oferta szkoły.

3. korzyści dla nauczyciela:
 satysfakcja z właściwej realizacji projektu, dającej zadowolenie uczniom biorącym
udział w konkursach i maratonie,
 docenienie moich wysiłków przez nauczycieli i uczniów,
 poszerzenie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
 dobra współpraca z nauczycielami i uczniami,
 współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 rozwój osobisty- podejmowanie nowych wyzwań, chęć dotrzymania kroku zmianom
zachodzącymi we współczesnym świecie i oczekiwaniom.

7. Ewaluacja
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Program będzie ewaluowany na bieżąco. Jednym ze sposobów ewaluowania programu
i jego skuteczności będą bieżące obserwacje i spostrzeżenia uczniów oraz nauczycieli,
a także ilość osób biorących udział w przedsięwzięciach,poziom przygotowania,stopień
zaangażowania uczniów w konkursy i maraton. Całościowa ewaluacja programu będzie badała
zmiany w postawach, umiejętnościach i wiedzy, które zaszły w czasie realizacji programu.
Ważnym wskaźnikiem trafności założeń programowych będzie efekt końcowy przeprowadzonych
działań. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione
dyrektorowi, a także opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Załącznik 1
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Zadania w ramach innowacji
Zadania

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

Zadania w projekcie
Wywieszenie afiszy informujących
o święcie oraz przygotowanie
wystawki związanej z tematem

KATARZYNA
PAWLIK, grupa
projektowa I

04 X – 06
XI 2018

Przygotowanie wystawki
dotyczącej słynnych poetów i
pisarzy

KATARZYNA
PAWLIK, grupa
projektowa I

04 X – 06
XI 2018

Przeprowadzenie konkursu
literackiego

KATARZYNA
OLCZAK, zespół
przedmiotowy

04 X – 06
XI 2018

Przeprowadzenie konkursu
plastycznego dla uczniów klas
integracyjnych oraz klas 0-III

KATARZYNA
PAWLIK, grupa
projektowa II

04 X – 06
XI 2018

Zorganizowanie przedstawienia
dla klas „0”

KATARZYNA
OLCZAK, grupa
projektowaIII

X 2018

Zorganizowanie głośnego czytania
dla klas „0”

KATARZYNA
PAWLIK, grupa
projektowa III

X 2018

Opracowanie założeń i
harmonogramu Nocnego Maratonu
Kulturalnego literackiego;
przeprowadzenie imprezy

KATARZYNA
OLCZAK, grupa
projektowa IV, SU

04 X – 06
XI 2018

Zorganizowanie konkursu
plastycznego „Literatura okiem
rysownika”

KATARZYNA
MIEGOŃ, grupa
projektowa V

19/20.10.2018

04 X – 06
XI 2018
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ZAŁĄCZNIK 2

Konkurs literacki
ORGANIZOWANY W RAMCH INNOWACJI

„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”
Cele:
Upowszechnianie piękna języka polskiego
Rozwijanie wyobraźni, zdolności i zainteresowań
Propagowanie twórczej postawy młodzieży
Promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w gazetce szkolnej

REGULAMIN:

1. Koordynatorem konkursu jest p. Katarzyna Olczak
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie własnego utworu literackiego –opowiadania
na temat:Dzisiaj spotkałem bohatera lektury…
4. Opowiadanie musi zawierać elementy dialogu i opisu (np. osoby, przedmiotu). Uczeń może
się odwołać do utworów spoza kanonu lektur szkolnych.
5.

Praca – w wydruku komputerowym, minimalnie strona A4, maksymalnie dwie strony A4 –

powinna zawierać dane uczestnika:imię, nazwisko oraz klasę. Uczestnik przekazuje również
pracę w wersji elektronicznej do organizatora konkursu.
6. Utwór nie może być wcześniej nagradzany lub publikowany.
7. Jury oceniające prace będzie brało pod uwagę:
zgodność pracy z tematem konkursu
długość pracy
zawartość treściową
poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną
8. Prace należy składać do koordynatora do 26 października 2018 roku.
9. Oceny utworów dokona jury powołane przez koordynatora konkursu.
10. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody.
11. Termin wręczenia dyplomów i nagród zostanie ustalony i podany do wiadomości
w późniejszym terminie

ZAŁĄCZNIK 3
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI”
ORGANIZOWANY W RAMCH INNOWACJI

„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”
1. Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem
„KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI”jest biblioteka Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Koordynatorem działania jest p. Katarzyna
Pawlik

2. Cele konkursu:
- kształcenie postawy twórczej dzieci i młodzieży
- rozwijanie zainteresowań plastycznych.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych raz
uczniowie h klas 0 – III szkoły podstawowej w Szczercowie.
4. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę w formacie do 30 x 42 cm (A3)
w dowolnej technice plastycznej.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane:
imię i nazwisko, klasa.
6. Prace należy składać w bibliotece lub na świetlicy w szkole przy ulicy Rzecznej 7
do 26. 10. 2018 r.
7. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.
8. Praca powinna zawierać życzenia urodzinowe oraz dowolne elementy graficzne.
9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III oraz IV - VIII według
następujących kryteriów:
- walory artystyczne,
- kreatywność,
- oryginalność,
- nawiązanie do tematu,
- estetyka wykonania.
ZAŁĄCZNIK 4
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Literatura okiem rysownika”
ORGANIZOWANY W RAMCH INNOWACJI

„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”
Cele:
- kształcenie twórczej postawy dzieci i młodzieży,
- zwrócenie uwagi na rolę książki w życiu człowieka,
- rozbudzanie wyobraźni,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Koordynatorem konkursu jest p. Katarzyna Miegoń.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie własnej pracy plastycznej na temat:
Literatura okiem rysownika.
Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę w formacie A4
w dowolnej technice plastycznej. Praca może odwoływać się do dowolnej literatury
(lektura szkolna, książka beletrystyczna, wiersze, opowiadania, itp.).
Praca nie może być wcześniej nagradzana lub publikowana.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi
(imię i nazwisko, klasa) na odwrocie pracy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do
konkursu.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- walory artystyczne,
- kreatywność,
- oryginalność,
- nawiązanie do tematu,
- estetyka wykonania.
Prace należy składać do koordynatora do 26 października 2018 roku.
Oceny utworów dokona jury powołane przez koordynatora konkursu.
Za udział w konkursie przewidziane są nagrody.
Termin wręczenia dyplomów i nagród zostanie ustalony i podany do wiadomości
w późniejszym terminie
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

ZAŁĄCZNIK 5
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ZAŁOŻENIA I REGULAMIN NOCNEGO MARATONU KULTURALNEGO
19/20 PAŹDZIERNIKA 2018
ORGANIZOWANY W RAMCH INNOWACJI

„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

CELE:
Wskazywanie możliwości właściwego spędzania czasu w murach szkoły
Integrowanie społeczności szkolnej
Zachęcanie do podejmowania twórczych postaw
Inicjowanie sytuacji wymagających współdziałania uczniów
Promowanie czytelnictwa
Wskazywanie właściwych zachowań
Uczenie odpowiedzialności za własne czyny

REGULAMIN
1. Organizatorem Nocnego Maratonu Kulturalnego jest p. Katarzyna Olczak wraz z Samorządem
Uczniowskim.
2. Miejscem odbywania się imprezy jest Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
przy ulicy rzecznej 7.
3. Rozpoczęcie maratonu planuje się od godziny 20.00 w piątek 19 października 2018 roku.
4. Zakończenie maratonu planuje się na godzinę 6.0020 października 2018 roku.
5. Uczestnictwo w maratonie jest płatne i wynosi 10 zł od ucznia.
6. Uczestnikami imprezy mogą być uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza Szczercowie.
7. O tym, który z uczniów danej klasy spełniający warunki uczestnictwa w imprezie będzie uczestnikiem
maratonu, decyduje wychowawca.
8. O wielkości grupy z danej klasy uczestniczącej w imprezie decyduje wychowawca.
9. Grupą opiekuje się wychowawca/opiekun.
10. O uczestnictwie grupy w maratonie decyduje terminowość złożenia dokumentów u organizatora – do 15
października 2018 roku
11. Warunkiem uczestnictwa uczniów w imprezie jest dostarczenie zgody od rodziców do 14 października
2018 roku do wychowawcy/opiekuna.
12. Uczestnicy maratonu oraz ich rodzice otrzymują do zapoznania się regulamin zachowania się uczniów
w szkole podczas imprezy.
Przewidywane działania podczas maratonu:
Projekcja filmu
Zabawy językowe oraz przedmiotowe
Spotkanie z ciekawą osobą

Prezentacje teatralne poszczególnych grup – ZADANIE: KAŻDA KLASA/GRUPA
PRZYGOTOWUJE PRZEDSTAWIENIE POD HASŁEM „Bajkowy świat dzieciństwa”
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