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Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie 



I  METRYCZKA 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks.Józefa Baranowicza w Szczercowie 

Adres szkoły: ul. Łaska 8 

Autorzy innowacji: mgr Paulina Koperska, mgr Magdalena Barczewska - Klekotka 

Tytuł innowacji: „Razem możemy więcej” 

Realizatorzy innowacji: mgr Paulina Koperska, Magdalena Barczewska- Klekotka 

Współrealizatorzy innowacji: Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Szczercowie - mgr Justyna Felisiak, mgr inż. Anna Kruk, mgr Anna 

Matuszak 

Data rozpoczęcia innowacji: 01 pażdziernika 2019r. 

Termin zakończenia innowacji: 30 kwietnia 2020r. 

Rodzaj innowacji: wychowawczo – organizacyjna 

Adresat innowacji: uczniowie niepełnosprawni z klas IV -VI Szkoły Podstawowej im. ks. 

Józefa Baranowicza w Szczercowie 

Realizacja innowacji: 1 raz w miesiącu – 45-60 minut w roku szkolnym 2019/2020  

z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny. Program dopuszcza modyfikacje  

w trakcie realizacji. 

Działalność: czytelnicza, plastyczna, techniczna, muzyczna, relaksacyjna, społeczna, 

 

 

II OPIS INNOWACJI 

 

Innowacja „Razem możemy więcej” polega na włączaniu niepełnosprawnych uczniów Szkoły 

Podstawowej im.ks.Józefa Baranowicza w Szczercowie w działalność artystyczną i muzyczną 

prowadzoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie oraz działalność czytelniczą 

 i teatralną prowadzoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczercowie. Uczniowie będą 

uczestniczyli w zajęciach o charakterze warsztatowym usprawniających funkcje manualne, 

rozwijających wrażliwość estetyczną, muzyczną, opartych na pracy z książką, rozwijających 

wyobraźnię. Podczas zajęć uczniowie będą pracować z wykorzystaniem  wielu materiałów 

plastycznych i technicznych oraz instrumentów muzycznych zapewniających stymulację 

polisensoryczną. 

Część zajęć będzie oparta na czytaniu książek przez prowadzących warsztaty. Na podstawie 

wysłuchanych opowiadań i bajek uczniowie będą wykonywali  zadania oraz prace plastyczne 

różnymi technikami. Zajęcia w tej formie będą miały charakter upowszechniający 

czytelnictwo oraz kształtujący wyobraźnię . 

Wykonane przez uczniów prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu szkolnym. 

 

 

 III CELE INNOWACJI 

 

Cele ogólne : 

• kontakt uczniów niepełnosprawnych z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, 

• stworzenie uczniom niepełnosprawnym szansy artystycznego rozwoju, 

• rozwijanie umiejętności manualnych, czytelniczych, muzycznych uczestników innowacji, 

• zapoznanie z literaturą. 



 

Cele szczegółowe: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, 

• rozbudzenie potrzeby czytania, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• zdobywanie wiedzy, 

• rozwijanie kreatywności, 

• rozwijanie twórczości plastycznej, 

• wzbogacanie słownictwa, 

• ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, 

• przekazywanie wartości i norm społecznych, 

• kształtowanie poczucia estetyki, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć, 

• tworzenie wypowiedzi w formie ustnej. 

 

 

IV METODY 

 

• podające (opowiadania, pogadanka), 

• eksponujące (pokaz z elementami przeżycia), 

• burza mózgów, 

• rozmowa, 

• działania praktycznego, 

• praca w grupie, 

• praca indywidualna, 

• muzykoterapia, 

• relaksacyjne. 

 

 

V ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 

- literatura piękna 

- różnorodne materiały plastyczne i techniczne 

- instrumenty muzyczne 

 

 

VI TEMATYKA ZAJĘĆ 

 

1. Październik- „Jesień w sadzie i ogrodzie” 

2. Listopad - „Dzień pluszowego misia” 

3. Grudzień - „Ozdoby bożonarodzeniowe przy kolędzie” 

4. Styczeń - „Bajki bez barier” 

5. Luty - „Kartka walentynkowa” 

6. Marzec – „Dzień Teatru – Teatrzyk Kamishbai” 

7. Kwiecień - „Symbole Wielkanocne” 



 

 

VII ZASADY INNOWACJI: 

 

Zakres tematyki innowacji będzie realizowany w wymiarze 45 - 60 minut w miesiącu. 

Innowacją zostaną objęci niepełnosprawni uczniowie z klas IV -VI Szkoły Podstawowej 

im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie. Zajęcia prowadzić będą : pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Szczercowie p. Anna Kruk, p. Justyna Felisiak oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej –  p. Anna Matuszak we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej  

w Szczercowie p. Pauliną Koperską i p. Magdaleną Barczewską- Klekotką. 

 

 

VIII PRZEWIDYWANE EFEKTY 

 

Dla ucznia: 

• rozwijanie swoich zainteresowań. 

• rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, wrażliwości estetycznej i muzycznej, 

• poznanie możliwości kulturalnych stwarzanych przez lokalne instytucje, 

• kształtowanie i utrwalenie prawidłowych zachowań podczas pracy grupowej, 

• zdobycie nowych doświadczeń. 

Dla nauczyciela: 

• współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, 

• możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności oraz pracy nowymi metodami, 

• możliwość lepszego poznania potrzeb, możliwości uczniów niepełnosprawnych, 

• osobisty rozwój poprzez zdobycie nowych doświadczeń wychowawczych i organizatorskich. 

Dla szkoły: 

• promowanie uczniów niepełnosprawnych i ich umiejętności w szerszym środowisku, 

• wzrost aktywności i efektywności w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

• poszerzenie oferty szkoły poprzez proponowanie uczniom nowych form aktywności, 

• dobra współpraca z pedagogami wspierającymi, wymiana własnych doświadczeń, 

spostrzeżeń. 

 

 

IX EWALUACJA: 

 

• opinia rodziców, nauczycieli i uczniów, 

• samoocena działań uczniów, 

• obserwacja zachowań uczniów, 

• obserwacja działań i analiza wytworów pracy uczniów, 

• sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji. 

 

 

X DOKUMENTACJA INNOWACJI: 

• Wykonane prace plastyczne i techniczne. 

• Wystawa prac uczniów w korytarzu szkolnym w budynku przy ul. Łaskiej 8. 

• Fotorelacja z zajęć załączona na stronie szkoły. 



• Artykuł na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szczercowie. 

• Sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji. 

• Kartka w kronice szkoły. 


