
Innowacja pedagogiczna "Podziel się sercem " realizowana w roku szkolnym 2018/2019

Typ  i  nazwa szkoły  oraz  
adres

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
ul. Kolejowa 2 16-205 Nowy Dwór

Oddział,  w  którym  będzie 
realizowana    innowacja

Klub miłośników książki i biblioteki, Szkolne Koło Regionalne, 
Samorząd Uczniowski,  zainteresowani uczniowie całej 
społeczności szkolnej.

DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

Nazwa  innowacji / temat "Podziel się sercem w walentynki"

Imię  i  nazwisko  autora  
lub  zespołu  autorskiego

Celina Łazuk-Woroniecka

Imię  i  nazwisko  osoby  
wdrażającej  innowację

Celina łazuk-Woroniecka
Irena Klemienia, 
Mariusz Szymanowski

Czas  trwania  innowacji: 
 data  rozpoczęcia
 data  zakończenia

Styczeń – luty 2019

Rodzaj innowacji Organizacyjno-wychowawcza, obejmująca wybrane zajęcia 
edukacyjne, pozalekcyjne (koło regionalne), biblioteczne 
skierowana do chętnych uczniów szkoły

OPIS  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

1. Uzasadnienie  
potrzeby  innowacji:  

Bezinteresowne  zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz 
potrzebującego absolwenta Adriana Raszczuka chorego na 
nowotwór.

2. Cele  innowacji  
pedagogicznej:

 realizacja  głównych  założeń  szkolnego  programu
profilaktyczno - wychowawczego, 

 kreowanie postaw altruistycznych oraz budowanie świata
wartości wśród uczniów naszej szkoły,

 rozwijanie umiejętności podejmowania działań mających
na celu pomoc słabszym, potrzebującym,

 uwrażliwienie  dzieci,  młodzieży,  osób  dorosłych  na
potrzeby człowieka cierpiącego, oczekującego pomocy,

 dostarczenie  młodzieży  wzorców  właściwego
zachowania,

 kształtowanie wrażliwości estetycznej, poprzez kontakt z
dziełami literackimi,

 kształtowanie  umiejętności  pięknego  czytania,
rozumienia  tekstów  oraz  rozbudzania  wrażliwości  na
piękno słowa,

 stworzenie  możliwości  do  rozwoju  uzdolnień  i
zainteresowań uczniów,



 wdrażanie  uczniów  do  samodzielności,  współpracy  w
grupie,  kształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  za
podjęte działania,

 przygotowanie  do  podejmowania  i  pełnienia  ról
społecznych,

 wytwarzanie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły
i gminy.

3. Sposób realizacji
 organizowanie imprezy szkolno-środowiskowej z okazji 

walentynek - pod hasłęm: Podziel się sercem
 przygotowanie przez Samorząd Uczniowski akcji 

informacyjnej na terenie szkoły na temat akcji 
charytatywnej "Podziel sie sercem", umieszczenie 
informacji na stronie szkoły i facebooku,

 zainteresowanie portalu isokolka.eu akcją oraz 
zamieszczenie informacji z przebiegu innowacji na 
portalu,

 przygotowanie kiermaszu kartek walentynkowych pod 
hasłem "Kartka dla Adriana" - kartki wykonane 
własnoręcznie przez uczniów na zajęciach edukacyjnych,

 przygotowanie wieczornicy poetyckiej "Poezja słowem 
malowana" w ramach działań Szkolnego Koła 
Regionalnego,

 w ramach zajęć bibliotecznych przygotowanie cytatów i 
sentencji dotyczących wrażliwości na los drugiego 
człowieka, które zostaną wykorzystane do dekoracji sali 
w formie instalacji,

 zaangażowanie rodziców w działania szkoły poprzez 
organizację kiermaszu ciast pod hasłem "Ciastko dla 
Adriana" w trakcie imprezy walentynkowej,

 nawiązanie kontaktu z rodziną Adriana oraz Fundacją 
Siepomaga.

4. Spodziewane  efekty:

 wsparcie kosztownego leczenia absolwenta szkoły 
Adriana Raszczuka,

 uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby innych ludzi 
oraz stworzenie podopiecznym okazji do realizacji 
szlachetnych czynów,

 zaangażowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców w 
niesienie pomocy potrzebującym i odczuwanie potrzeby 
niesienia pomocy innym,

 integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem 
lokalnym, 

 kształtowanie postawy empatii, otwartości i wrażliwości, 
satysfakcja i radość z niesienia pomocy,

 prezentowanie przez wychowanków postaw społecznie 
pożądanych:
 - odczuwanie radości z pracy na rzecz innych,
-  wrażliwość na krzywdę i cierpienie innych, 
- otwartość na wszelkie działania mające pomóc ludziom 
znajdującym się w potrzebie,

  odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych 
zadań,

  nabycie umiejętności współpracy w grupie oraz 
integracji różnych grup wiekowych,

 rozwijanie kreatywności, talentów, uzdolnienia  i 



umiejętności naszych uczniów,
 kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z 

dziełami literackimi, wyrabiania nawyku czytania jako 
formy spędzania wolnego czasu,

 umiejętność wyszukiwania informacji, ich analizowanie i 
segregowanie w ramach TIK oraz korzystania z 
księgozbioru bibliotecznego,

 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

5. Sposoby  ewaluacji :

 bieżące rozmowy z uczniami na temat przebiegu akcji,
 rozmowa podsumowująca z uczniami na zakończenie 

działań,
 zamieszczenie bieżących informacji  z przebiegu 

innowacji na szkolnej stronie FB, reakcje zwrotne,
 reakcja środowiska lokalnego, 
 podziękowanie rodziny na FB ,
 podziękowanie osobiste rodziny podczas imprezy.

Opracowali:

Celina Ł azuk-Woroniecka
Irena Klemienia


