
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW 

PROWADZONE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Tytuł Cele Grupa docelowa Częstotliwość realizacji 

Dorota Łazuga Logorytmika – ruch, 
słuch, słowo 

Usprawnienie sfery 
słuchowej, słuchowo-

ruchowej  
i ruchowej 

uczniów.Wsparcie 
zdrowia psychicznego 

dzieci poprzez ćwiczenie 
umiejętności nazywania 
emocji i ich uwalniania 
poprzez muzykę i ruch. 

 

Klasa 3a 1x w tygodniu 
(poniedziałek godz. 

12.35 – 13.20) 

Małgorzata Lewtak Program zajęć 
rozwijających  
kompetencje 

emocjonalno-społeczne 
w klasie 7a z 

wykorzystaniem 
fragmentów literatury. 

Rozwijanie sfery 
emocjonalno- społecznej 

ucznia. 

7a W trakcie zastępstw  
z klasą. 

Anna Wyrębiak Program innowacji 
pedagogicznej 

“Spotkania ze sztuką” 

Poznawanie sztuki, 
rozwijanie pasji  

i talentów uczniów SP 
11,czynny udział 

Klasy 4-8 1 raz w tyg.  
czwartek 15.10-16.00 



 w życiu kulturalnym 
regionu. 

Anna Wyrębiak Innowacja pedagogiczna 
“Nakręceni 

pomaganiem” 

Budowanie prawdziwie 
ludzkich więzi między 

członkami formacji, oraz 
ludźmi którym 

przychodzą z pomocą, 
jak również tworzenie 
wspólnoty opartej na 

zdolności empatii  
i gotowości do 

poświęcenia i ofiary. 

Klasy 6-8 1 raz w tyg. 
czwartek 14.25-15.10 

Monika Kaźmierczak Innowacja pedagogiczna 
“Czytam z klasą - 

Lekturki spod chmurki” 

Rozbudzanie u uczniów 
ciekawości literackiej 

oraz rozbudzanie 
aktywności czytelniczej. 
Pogłębianie wiedzy na 

temat wybranych krajów 
na kuli ziemskiej, ich 

piękna, różnorodności, 
kultury, tradycji. 

Klasa 1b 1 raz w miesiącu 

Beata Kalinowska 
 

Innowacja pedagogiczna 
“Akcja Tolerancja” 

Rozbudzanie szacunku 
do drugiego człowieka. 

Zwrócenie uwagi na 
akceptację  i tolerowanie 

różnic oraz 
uwrażliwienie na  

inność. 

klasy 4-8 X 2022 - V 2023 

Marzenna Kolasiuk, „Sztuka pisania” Kształtowanie 
umiejętności czytelnego, 

Chętni 
uczniowie klas 

W czasie zajęć  
z edukacji 



Mariola Świderska, 
Anna Prokurat,  

Urszula Wereszko 

estetycznego pisania,  
z uwzględnieniem zasad 

kaligrafii. 

2-8 wczesnoszkolnej, 
języka polskiego  

i zajęć pozalekcyjnych. 
Mariola Sandurska,  
Ewa Radzikowska 

„Efektywna nauka 
słownictwa w języku 

angielskim  
z wykorzystaniem 
ogólnopolskiego 

programu Insta.Ling” 

Efektywna nauka 
angielskiego słownictwa 

z wykorzystaniem 
nowoczesnych 

technologii, jaką jest 
platforma i program 

Insta.Ling.  

Uczniowie klas 4-8 Cały rok szkolny 

Mariola Sandurska „Make it a better place”. 
Projekt międzynarodowy 

eTwinning. 

W ramach innowacji 
przekazywane są treści  

z podstawy programowej 
w sposób 

interdyscyplinarny 
włączając współpracę ze 
szkołami partnerskimi  

i nowoczesne 
technologie. 

 

Chętni uczniowie  Cały rok szkolny 

Agata Hryciuk, 
Agnieszka Balas, 
Katarzyna Kosyl 

“Ferie z Jedenastką” Zagospodarowanie czasu 
wolnego uczestnikom 

innowacji; kształtowanie 
poczucia 

odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo swoje 
innych;  wyrabianie 

umiejętności właściwej 
organizacji czasu 

Chętni uczniowie klas 4-
8 

Ferie zimowe - luty 2023 



wolnego; integracja 
społeczności szkolnej; 

kształtowanie 
właściwych nawyków; 

poszerzenie kompetencji 
w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

 
PROGRAMY WŁASNE 

Dorota Łazuga Program terapii ręki 
„Precyzyjna zabawa” 

Usprawnienie 
mechanizmów 

odpowiedzialnych za 
kontrolowanie ruchów 

kończyny górnej. 
Poprawa koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, 

stabilizacji mięśni ręki  
i obręczy barkowej,  
a także zwiększenie 

zdolności 
manipulacyjnych dłoni. 

 

Uczniowie klasy 
pierwszej posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

lub opinię z poradni 
psychologiczno- 
pedagogicznej. 

1x w tygodniu (środa 
12.35 – 13.20) 

Iwona Moskwiak Program zajęć 
artystycznych Stworzenie sytuacji 

pobudzających młodzież 
do aktywności twórczej, 

poznania swoich  

Uczniowie klas 4-8 Trzy razy w tygodniu 
 po 45 minut 



możliwości twórczych  
i odtwórczych. 

 
Agnieszka Dąbrowska 

Katarzyna Kosyl 
Program własny zajęć 

rozwijających 
kreatywność dla 
uczniów klas 6 

Program ma na celu 
rozwijanie 

zainteresowań uczniów, 
motywowania ich do 

osiągania 
lepszych wyników 

nauczania oraz 
usystematyzowania 

wiedzy i doskonalenia 
umiejętności, które 

powinien zdobyć uczeń 
na tym etapie nauczania. 

 

6 a, b, c, d 1 raz w tygodniu 

Monika Bosek-Wadas Moje emocje Program ma na celu 
rozwijanie kompetencji 

emocjonalno - 
społecznych młodszych 

dzieci 

Klasa 2a Cykl 6 spotkań 

Magdalena Bojarska 
Anna Pietrasik 

Bajki, które mają w 
sobie moc Wspomaganie 

wszechstronnego 
rozwoju dziecka przy 

wykorzystaniu 
materiałów 

biblioterapeutycznych. 

Program przeznaczony 
jest dla uczniów 
przebywających  

w świetlicy szkolnej 
przed lub po lekcjach. 

 

1 raz w tygodniu 



 
Agnieszka Krusińska 
Monika Mikołajczyk 

Własny program 
profilaktyki zagrożeń 

pt.„SPÓJRZ INACZEJ” 
w ramach kampanii 
społecznej„Widzę – 

rozmawiam – reaguję”. 

Zwiększenie 
świadomości 

społeczności szkolnej na 
temat zagrożeń, jakie 

niosą ze sobą 
technologie 

komputerowe  
i informacyjne. 

Dostarczenie informacji 
o alkoholu, narkotykach 

i innych środkach 
uzależniających oraz  

o zagrożeniach 
towarzyszących ich 

zażywaniu. 

Przeznaczony dla 
uczniów klas 1-8 

cykl 8 spotkań 

Mariola Miłosz “Jestem ostrożny, jestem 
bezpieczny, jestem 

zdrowy” 

Rozwijanie umiejętności 
z edukacji zdrowotnej, 

komunikacyjnej, 
społecznej  

i przyrodniczej. 

Klasa 1a W czasie zajęć  
z edukacji 

wczesnoszkolnej 

Anna Komar “Kreatywne szydełko” Usprawnianie motoryki, 
koordynacji wzrokowo-

ruchowej, kreatywne 
spędzanie wolnego 

czasu. 

5-7 osób z klasy 6b  

Ewa Radzikowska, Anna 
Celińska, Milena 

Malczuk-Tchórzewska 

“Mapy myśli” Wprowadzenie na 
zajęciach edukacyjnych 

takich 

Technika - klasy 4a, 5a, 
5d, 6b, 6d 

Cały rok szkolny 



metod i form pracy, 
które wyzwolą w uczniu 

motywację i pokłady 
kreatywnego podejścia 

do procesu 
dydaktycznego. 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa - klasa 

8c 
Język angielski - klasy 
4a gr.2, 4c, 5a gr.2, 6a 

gr.2 
Zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczne 
Anna Jagiełło, Marzena 

Piertrusiak 
Wprowadzenie na 

zajęciach edukacyjnych 
takich metod i form 

pracy, które wyzwolą  
w uczniu 

motywację i pokłady 
kreatywnego podejścia 

do 
procesu dydaktycznego. 

Przekazanie szachowej 
pasji i uwrażliwienie na 

piękno tej gry. 
Zwiększenie 
umiejętności 

matematycznych  
i wychowawczych 

uczniów, 
szczególnie w zakresie 
myślenia logicznego, 

analitycznego, orientacji 
przestrzennej, 
rozwiązywania 
problemów oraz 

kształtowania 
ważnych cech 

osobowości; jak 
odpowiedzialność, 

koncentracja, intuicja. 

Uczniowie klas 1-3 1 x w tygodniu 

Anna Nowak Program zajęć 
rozwijających 

Rozwijanie umiejętności 
krytycznego i logicznego 
myślenia, rozumowania, 

Uczniowie klas 8 1 x w tygodniu 



kreatywność  
z matematyki. 

argumentowania  
i wnioskowania  

z wykorzystaniem 
narzędzi 

matematycznych.  
Edyta Rząsa Program zajęć 

rozwijających 
kreatywność z języka 

polskiego. 

Rozwijanie 
zainteresowań uczniów, 

motywowanie ich do 
osiągania jak 

najlepszych wyników 
nauczania oraz 

usystematyzowanie 
wiedzy i doskonalenie 

umiejętności, które 
powinien zdobyć uczeń 

kończący szkołę 
podstawową. 

Uczniowie klas 8 1 x w tygodniu 

Aleksandra Łęczycka Program zajęć 
rozwijających 

kreatywność z języka 
angielskiego. 

Jak najlepsze 
przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty. 

Uczniowie klas 7 1 x w tygodniu 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
Iwona Moskwiak koło wokalne Rozwijanie zdolności 

artystycznych uczniów, 
przygotowanie ich do 

występów artystycznych. 

Uczniowie klas 4-8 poniedziałki 14:25 - 
15:10 

Iwona Moskwiak koło teatralne Rozwijanie zdolności 
artystycznych uczniów, 
przygotowanie ich do 

występów artystycznych. 

Uczniowie klas 4-8 czwartki 13:35 - 14:20 



Marek Biarda koło historyczne Rozwijanie 
zainteresowania historią, 

przygotowywanie do 
konkursów 

historycznych. 

Uczniowie klasy 7a środa 14.25 - 15.10 

Karolina Kudelska Zajęcia dodatkowe  
z matematyki 

Wyrównywanie braków 
edukacyjnych w zakresie 

realizowanych treści 
programowych  

i utrwalenie bieżącego 
materiały, tak aby uczeń 

mógł aktywnie 
uczestniczyć w lekcjach 

matematyki. 
Kształtowanie 

umiejętności logicznego 
myślenia i jasnego 

formułowania 
wniosków.  Rozwijanie 

zainteresowań. 

Chętni uczniowie  
klasy 5a 

piątek 11:35-12:20 
piątek 12:35 - 13:20  

(co 2 tygodnie) 

Agnieszka Krusińska koło taneczne Rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań  

i zamiłowań tanecznych 
uczniów. 

 Zachęcanie do 
aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 
 
 

Uczniowie klasy 1c wtorek 10.35-11.20 



WF z AWF – aktywny powrót do szkoły 
Dorota Łazuga Dodatkowe zajęcia 

 z wychowania 
fizycznego 

Przeciwdziałanie 
skutkom hipokinezji  
i izolacji społecznej. 

Kształtowanie nawyku 
zdrowego stylu życia. 

Klasa 3a 2x w tygodniu 

Małgorzata Łasisz Dodatkowe zajęcia 
wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie 
skutkom hipokinezji  
i izolacji społecznej. 

Kształtowanie nawyku 
zdrowego stylu życia. 

Klasa 2b 2 x w tygodniu 

Agnieszka Krusińska Dodatkowe zajęcia 
wychowania fizycznego. 

Przeciwdziałanie 
skutkom hipokinezji  
i izolacji społecznej. 

Kształtowanie nawyku 
zdrowego stylu życia. 

Klasa 1c 2 x w tygodniu 

Tomasz Stańczuk Dodatkowe zajęcia 
wychowania fizycznego. 

Przeciwdziałanie 
skutkom hipokinezji  
i izolacji społecznej. 

Kształtowanie nawyku 
zdrowego stylu życia. 

Klasy 8 - chłopcy 2 x w tygodniu 

Arkadiusz Mazurkiewicz Dodatkowe zajęcia 
wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie 
skutkom hipokinezji  
i izolacji społecznej. 

Kształtowanie nawyku 
zdrowego stylu życia. 

Klasa 4 -chłopcy 
Klasa 8 - dziewczyny 

piątek 15:15-16:45 
17:00-18:30 

 


