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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"

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

Realizacja innowacji:

Przygotowując   realizację  innowacji  pedagogicznej  "Podziel  się  sercem"  w  Szkole
Podstawowej  w  Nowym  Dworze  pragnęliśmy  zaangażować  społeczność  szkolną  w
bezinteresowne  wsparcie   drogiego leczenia  absolwenta  naszej  szkoły  Adriana  Raszczuka
chorego  na  nowotwór.  Najważniejszym  celem  owej  innowacji  było  kreowanie  postaw
altruistycznych oraz budowanie świata wartości wśród uczniów naszej szkoły. Są to główne
założenia  wychowawcze  realizowane  w  ramach  szkolnego  programu  profilaktyczno  -
wychowawczego w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. 

Adrian Raszczuk absolwent naszej szkoły, u którego w wieku kilku lat zdiagnozowano
nieoperacyjnego  guza  pnia  mózgu.  Podjęte  leczenie  w  dzieciństwie  zmniejszyło  guz  i
pozwoliło chłopakowi przez wiele lat normalnie funkcjonować. We wrześniu 2018r. nastąpił
progres choroby, a jedyną szansa na powrót do zdrowia była operacja w Wiedniu, której koszt
wynosił 320 000 zł. W akcje pomocy Adrianowi włączyło się wiele firm, instytucji i osób



prywatnych. Również nasza społeczność szkolna chętnie  zaangażowała się w działania  na
rzecz pozyskania środków finansowych na operację i rehabilitację w Wiedniu.

W związku z powyższym podjęliśmy następujące działania zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem: 

1.  W  styczniu  Samorząd  Uczniowski  przeprowadził  akcje  informacyjną  wśród
wszystkich uczniów; zostali zapoznani z ideą akcji charytatywnych oraz celem akcji „Podziel
się sercem”. Ustalono terminy towarzyszące charytatywnemu kiermaszowi walentynkowemu.

2.W  styczniu  przekazana  została  informacja  do  wszystkich  uczniów,  dotycząca
własnoręcznego  przygotowania  kart  walentynkowych  na  kiermasz.  Do  akcji  włączyli  się
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, wychowawcy, pedagog i rodzice. W pracach
plastyczno  -  technicznych  wykorzystano  różne  techniki  i  materiały  rozwijając  przy  tym
kreatywność, talent, uzdolnienia naszych wychowanków.

W  dzień  kiermaszu  zgromadzono  ok.  200  własnoręcznie  wykonanych  pocztówek.
Wszystkie  zostały  zakupione  przez  naszych  uczniów,  pracowników  szkoły,  rodziców  na
kiermaszu walentynkowy pod hasłem „Kartka dla Adriana”.

3.  Uczniowie  klasy  piątej  w  ramach  działalności  Szkolnego  Koła  Regionalnego
przygotowali  wieczornicę  poetycką  „Poezja  słowem malowana”.  Uczniowie  samodzielnie
korzystając  ze  zbiorów biblioteki  szkolnej  wyszukali  utwory liryczne  na  temat  uczuć.  W
kameralnej atmosferze przy świecach recytowali je na spotkaniu. Niektórzy odczytali swoje
własne utwory. Impreza miała na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z
dziełami  literackimi,  wyrabiania  nawyku  czytania  jako  formy  spędzania  wolnego  czasu.
Wieczornica ta była dedykowana Adrianowi jako wyraz wsparcia w walce z chorobą.

4.  Uczniowie  z  Klub miłośników książki  i  biblioteki w ramach  zajęć  bibliotecznych
wyszukali informacje, przygotowali cytaty i sentencje dotyczące wrażliwości na los drugiego
człowieka. W bibliotecznym centrum informacyjnym opracowali graficznie teksty. Stworzona
została  instalacja,  która stanowiła  dekorację  na kiermaszu walentynkowym.  Przygotowane
sentencje następnie zostały wykorzystane w kąciku czytelniczym w bibliotece jako dekoracja.
Uczniowie  wykorzystali  umiejętność  wyszukiwania  informacji  ich  analizowanie  i
segregowanie w ramach TIK oraz korzystania z księgozbioru. 

5.  14  lutego  odbyła  się  szkolno  –  środowiskowa impreza  z  okazji  walentynek  pod
hasłem "Podziel  się sercem" - akcja charytatywna. W ramach imprezy odbył się kiermasz
ciast  -  przygotowanych przez  rodziców, funkcjonowała kawiarenka,  poczta  walentynkowa
oraz  koncert  życzeń.  W  imprezie  uczestniczyli  uczniowie  szkoły,  nauczyciele,  rodzice,
mieszkańcy gminy oraz ciocia Adriana, która była gościem specjalnym.

Efekty – korzyści z przeprowadzenia innowacji:

Założone cele zostały zrealizowane i osiągnęliśmy następujące efekty:

Cała  społeczność  szkolna  czynnie  i  bezinteresownie  zaangażowała  się  w  akcję
charytatywną mającą na celu wsparcie leczenia absolwenta naszej szkoły Adriana Raszczuka
chorego  na  nowotwór.  Cały  miesiąc  był  przygotowaniem  do  walentynek,  uczniowie



odkrywali,  na  czym  polega  prawdziwa  miłość.  Akcja  informacyjna  przeprowadzona  w
styczniu  przez  Samorząd  Uczniowski  o  celu  akcji  charytatywnej  "Podziel  sie  sercem"
uświadomiła  naszym wychowankom: czy są empatyczni?, czy potrafią "dzielić się sercem"?,
czy są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka? Zostały również przydzielone zadania dla
odpowiednich zespołów, które zaangażowały sie w działania. 

W  styczniu  przekazana  została  informacja  wszystkim  uczniom,  dotycząca
własnoręcznego przygotowania kart walentynkowych na kiermasz  pod hasłem "Kartka dla
Adriana".  Akcja  cieszyła  się  ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak  i
rodziców.  Do  akcji  włączyli  się  również  nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej,  plastyki,
wychowawcy, pedagog.  Na zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych przygotowano
piękne  kartki  walentynkowe  z  wierszami,  dedykacjami,  życzeniami.  W  ramach  zajęć
wykorzystano różne techniki i materiały rozwijając przy tym kreatywność, talent, uzdolnienia
naszych  wychowanków.  W  dzień  kiermaszu  zgromadzono  ok.  200  własnoręcznie
wykonanych pocztówek. Wszystkie zostały zakupione przez naszych uczniów, pracowników
szkoły, rodziców na kiermaszu walentynkowy pod hasłem „Kartka dla Adriana”.

 Uczniowie  klasy  piątej  w  ramach  działalności  Szkolnego  Koła  Regionalnego
przygotowali  wieczornicę  poetycką  „Poezja  słowem malowana”.  Uczniowie  samodzielnie
korzystając  ze  zbiorów biblioteki  szkolnej  wyszukali  utwory liryczne  na  temat  uczuć.  W
kameralnej  atmosferze  przy  świecach  recytowali  je  na  spotkaniu.  Impreza  miała  na  celu
kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  przez  kontakt  z  dziełami  literackimi,  wyrabiania
nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Nie zabrakło rozmów, przemyśleń z
opiekunem  Koła  panią  Ireną  Klemienia,  na  temat    niesienia  pomocy  potrzebującym,
uświadomiono  uczniom,  że  oddając  chociażby  jeden  grosz,  można  zrealizować  wielkie
przedsięwzięcia na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia, którego każdy z nas może być w
przyszłości adresatem.  Wieczornica ta była dedykowana Adrianowi jako wyraz wsparcia w
walce z chorobą.

Uczniowie  z  Klub  miłośników  książki  i  biblioteki w  ramach  zajęć  bibliotecznych
wyszukali informacje, przygotowali cytaty i sentencje dotyczące wrażliwości na los drugiego
człowieka. W bibliotecznym centrum informacyjnym opracowali graficznie teksty. Stworzona
została instalacja, która stanowiła dekorację na kiermaszu walentynkowym. Sentencje miały
na celu zwrócenie uwagi uczniów, aby dostrzegać potrzeby i problemy drugiego człowieka,
oraz uzmysłowić, że  praca na rzecz innych daje człowiekowi radość i spełnienie. 

Przygotowane  sentencje  następnie  zostały  wykorzystane  w  kąciku  czytelniczym  w
bibliotece  jako  dekoracja.  W  tych  działaniach  uczniowie  wykorzystali  umiejętność
wyszukiwania informacji ich analizowanie i segregowanie w ramach TIK oraz korzystania z
księgozbioru. 

14  lutego  odbyła  się  szkolno  –  środowiskowa  impreza  z  okazji  walentynek.  Hasło
tegorocznej imprezy walentynkowej to: "Podziel sie sercem" i miała charakter charytatywny.
Głównym celem było zebranie jak największej ilości środków finansowych na sfinansowanie
operacji  w Wiedniu  ciężko chorego Adriana.  Przez  cały okres naszej  innowacji  mieliśmy
kontakt na Facebooku z bratem Adriana, który systematycznie informował o stanie zdrowia
Adriana  oraz  z  Fundację  Siepomaga  dzięki  której  wiedzieliśmy,  że  każda  kwota  będzie
dużym wsparciem dla rodziny w leczeniu i rehabilitacji naszego absolwenta. W wydarzeniu
tym wzięła udział nie tylko cała społeczność szkolna, lecz także mieszkańcy naszej gminy.



Zaangażowało się i zintegrowało środowisko szkolne jak i lokalne. W imprezie uczestniczyła
również ciocia Adriana, która była gościem specjalnym. 

            Pierwszym odbiorcą życzeń w dniu walentynek był Adrian. Łącząc swoje
dłonie, przy piosence Dżemu "Żyj z całych sił"  pragnęliśmy przekazać mu iskierkę radości i
wsparcia,  która  płynęła  z  naszych  serc.  Taniec  ten  miał  za  zadanie  ukazać  naszemu
absolwentowi, że jesteśmy z nim całym sercem i głęboko wierzymy w jego szybki powrót do
zdrowia.. Można było również zakupić ciasto na kiermaszu "Ciastko dla Adriana".  Ciasta na
Kiermasz  przygotowali  rodzice  uczniów,  którzy  zarówno  upiekli  jak  i  chętnie  zakupili
ciasteczka  po  wyższej  kwocie  niż  były  wycenione.  Działała  także  kawiarenka,  w  której
podawana  była  kawa  i  herbata.  Całemu  temu  wydarzeniu  towarzyszył   koncert   życzeń.
Uwieńczeniem całej imprezy było długo wyczekiwane rozdanie poczty walentynkowej. 

14 lutego mogliśmy miło spędzić czas, a zarazem pomocy drugiemu człowiekowi. Ci,
którzy  przygotowali  słodkości,  kartki  i  ci,  którzy  je  zakupili,  mieli  jeden  wspólny  cel  -
zamanifestowanie wsparcia w walce z chorobą nowotworową naszego starszego kolegi. 

 W trakcie innowacji wszystkie założone cele zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne
zostały zrealizowane. Uczniowie odpowiedzialnie wywiązali się z powierzonych im zadań,
nabyli umiejętności współpracy w grupie, zintegrowali się ze środowiskiem szkolnym jak i ze
środowiskiem lokalnym. Mają ogromną satysfakcję i radość z podjętych działań i efektów
swojej  pracy.  Główny  cel  innowacji  -  finansowy,  miał  być  efektem  końcowym,  dlatego
czekaliśmy z niecierpliwością na finał akcji. Wspólnie z młodzieżą podsumowaliśmy naszą
akcję. Zebraliśmy 2276,40 zł. W tym samym dniu wszystkie pieniądze zostały przesłane na
konto  Fundacji  Siepomaga  z  dopiskiem  14842  Adrian  Raszczuk,  a  tym  samym
pomniejszyliśmy kwotę jaka była potrzebna na leczenie Adriana. 

Relację  z  naszych  działań  na  bieżąco  relacjonowaliśmy  na  FB  i  stronie  szkoły.
Obszerna  relacja  z  naszej  Innowacji  została  przekazana  również  na  stronie  internetowej
portalu lokalnego isokolka.eu

Ewaluacja innowacji:

Wszyscy  uczestnicy  byli  zadowoleni  z  udziału  we  wszystkich  działaniach.
Zaangażowani  uczniowie  i  nauczyciele  stwierdzili,  że  umiemy  "dzielić  się  sercem"  i
rozumiemy  czym  jest  prawdziwa  miłość.  W  trakcie  bieżących  rozmów  z  uczniami
uzyskiwaliśmy informację  zwrotną  na  temat  przebiegu  poszczególnych  etapów innowacji.
Wszyscy mają  ogromną satysfakcję  i  radość  z  podjętych  działań  i  efektów swojej  pracy,
zarówno ci którzy uczestniczyli czynnie w działaniach jak i ci którzy wsparli finansowo nasze
działania.  Uczestnicy  uważają,  że  pozyskana  wiedza  i  nabyte  umiejętności  zwłaszcza
społeczne przydadzą się w przyszłości, zarówno w dalszej nauce, jak i w dorosłym życiu.
Pozytywnie  ocenili  atmosferę  panującą  podczas  zajęć  i  swoje  zaangażowanie  w  pracę.
Wskazali również na pozytywne emocje, które towarzyszyły im podczas pracy, możliwość
rozwijania  swoich zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu.

Uczniowie  wykazywali  się  inicjatywą,  chętnie  pracowali  w  grupach  i  realizowali
samodzielne  zadania,  byli  dumni  z  efektów  swojej  pracy.  Po  zakończeniu  wszystkich
zaplanowanych  działań  przeprowadziliśmy  rozmowę  podsumowującą  z  najbardziej



zaangażowanymi uczniami. Trudność sprawiła uczniom konieczność pilnowania terminów w
zakresie  przydzielonych  zadań.  Uczniowie  chcieliby  w  przyszłości  realizować  podobne
działania i angażować się w projekty społeczne.

Bardzo pozytywna była reakcja środowiska lokalnego na informacje zamieszczane na
bieżąco  na stronie szkoły i FB o realizacji  działań. Zauważyliśmy duże zainteresowanie w
postaci wejść na stronę, udostępnień, komentarzy i „lajków”.

Otrzymaliśmy podziękowanie od rodziny Adriana na FB, pani Dyrektor Małgorzata
Sasimowicz  otrzymała  osobiście  podziękowania  od  Cioci  Adriana.  Również  Fundacja
Siepomaga wysłała na e-maila szkoły podziękowania za wsparcie chorego Adriana.

To od nas w dużej mierze zależy do jakich wartości wychowujemy młodzież.  Czy
wartości nasze mają charakter instrumentalny, służą realizacji osobistych celów, czy też służą
wzajemnemu wzbogacaniu swego człowieczeństwa. Nie mamy wątpliwości, że dzięki naszej
innowacji  i  podjętych  w  jej  ramach  działań,  dostarczyliśmy  młodzieży  pozytywnych
wzorców,  właściwego  kreowanie  postaw  altruistycznych  oraz  budowanie  prawidłowego
świata wartości wśród uczniów naszej szkoły: Bardziej Być niż mieć.

Opracowali:

Celina Łazuk-Woroniecka
Irena Klemienia


