Uchwała nr 7/2021/2022
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie
z dnia 19.10.2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o organizacji działalności innowacyjnej
w roku szkolny 2021/2022
Na podstawie art. 70 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawa oświatowego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1082 )
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
Do ustalonych w ramach pracy dydaktycznej szkoły innowacji na rok szkolny 2021/2022
programowych, metodycznych i organizacyjnych w ramach realizowanych programów
,projektów i innych działań prowadzonych przez szkołę dopisuje się zgłoszoną i przyjętą
do realizacji innowację pt. „Bank Kompetencji Miękkich”
Wykaz innowacji zwiększony o w/w innowację stanowią załącznik nr 1. do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Pedagogicznej

Przewodniczący Rady

Jadwiga Janikowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 27
w Częstochowie
(-) Sylwia Szczygłowska

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Rada Pedagogiczna liczy 38 członków. Obecnych na posiedzeniu 32 członków.
Za przyjęciem uchwały głosowało 32 osoby, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0
osób.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 /2021/2022 r.
z dnia 19.10.2021 r.

WYKAZ INNOWACJI
programowych, metodycznych i organizacyjnych w ramach realizowanych
przez szkołę w roku szkolnym 2021/2022.

Lp.

1.

2.

Nazwa innowacji/
kontynuacji
innowacji

„Nasza planeta
naszym domem.
Nasze zdrowie
naszym skarbem” kontynuacja
innowacji
„Zdrowy ja! Zajęcia
sportowe z
elementami jogi w
przedszkolu” –
kontynuacja
innowacji

Rodzaj
innowacji

Autor
innowacji

metodyczna

metodyczna

Monika Łapaj Odział
Przedszkolny
Agnieszka
Ignaszak
„0”

01.10.2020 30.06.2022.

Odział
przedszkolny

01.10.2020 30.06.2022.

Odział
przedszkolny

01.10.2020 30.06.2022.

Odział
przedszkolny

01.10.2020 30.06.2022.

Anna Zuterek

metodyczna

Ramona
Glińska
Katarzyna
Trojanowska

4.
„Książka moim
przyjacielem” –
kontynuacja
innowacji.

Czas
realizacji
Innowacji

3.
„Podróż do krainy
bajek - innowacja
promująca
czytelnictwo

Odbiorcy

organizacyjno
– metodyczna

Renata Nanys

5.

„ Inspirujemy do
bycia eko…czyli 10
wyzwań
ekologicznych TIK”

metodyczna
Dorota
Turemka

Kl.V,VI

16.09.2021 r.20.06.2022 r.

Katarzyna
Łagodzińska
6.

Kl. I
„ Uważnie słucham i Metodyczna
pięknie czytam”

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

„Polubić fitness –
nowoczesne formy
prowadzenia zajęć
świetlicowych” –
kontynuacja
innowacji
„ Matematyka
wokół Nas”

Organizacyjno
– metodyczna

Ewa
Hartlińska

Olga
Jaszczyk

Edyta Nowak
Organizacyjnometodyczna

Kl. IVA,IVB

„My wśród innych,
inni wśród nas”

Organizacyjno
- metodyczna

Alicja
Szczepanek

„Mapy myśli w
nauce słownictwa w
nauce języka
angielskiego” –
kontynuacja
innowacji.

Organizacyjno
– metodyczna

Joanna Basik

„ Aktywnie i
zdrowo” –
kontynuacja
innowacji

Organizacyjno
– metodyczna

Anna
Błaszczyk

„Informacja zwrotna
sukcesem rozwoju
ucznia”.kontynuacja
innowacji
„ Zabawa na każdy
dzień odsuwa nudę
w cień –
świetlicowa księga
gier i zabaw”

Uczniowie
przebywający
w świetlicy

Organizacyjna

Organizacyjno
- metodyczna

Kl. VII B

02.10.2020 r.28.05.2022 r

16.09.2020 r. 24.06.2022 r.

15.09.2021 –
24.06.2022r.

Kl. VII, VIII

25.09.2020 r.
24.06.2022 r.

Kl. IV-VIII

01.10.2020r
25.06.2022

Sylwia
Kl. IV-VIII
Szczygłowska

Anna
Bronkiewicz

01.10.2021 30.05.2022 r

01.10.2021 r.
28.05.2022 r.

Uczniowie
16.09.2021 r.
przebywający do 23.06.2022
w świetlicy
r.

14.

15.

„ Krajobraz
kulturowy naszego
regionu w oparciu o
Legendy Mirowa i
okolic znad Warty”

Organizacyjno
– metodyczna

„Bank Kompetencji
Miękkich”

Organizacyjno- Izabela
metodyczna
Korpas

Renata
Wawrzak

Kl. III A

01.10.2021 r.31.05.2022 r.

10 tygodni
Kl. VIII

Podczas zajęć
z doradztwa
zawodowego

