
KARTA  INFORMACYJNA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 
 

Podstawa prawna:  
 

    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 Rozp. MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej  
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ze zm.) 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki 
Telefon/fax, Gmina 
(jeżeli szkoła funkcjonuje w Zespole – proszę podać 
pełną nazwę Zespołu i nazwę szkoły) 

Zespół Szkół Specjalnych nr 86 

ul. Niekłańska 4/24  

03-924 Warszawa 

e-mail: nieklanska@op.pl  

Tel/fax. 50-98-256 

Nazwisko i imię dyrektora szkoły/placówki mgr Alicja Kott 

Nazwa innowacji Czwartkowe spotkania z kulturą 

Innowacja zakłada nowatorskie rozwiązania 
(podkreślić właściwą/właściwe) 
(§ 1 ust. 1 ww. rozp.) 

 

organizacyjne     programowe     metodyczne           

Autor/Autorzy innowacji 
(wymienić imiona i nazwiska) 

Iwona Kowalczyk, Joanna Brandys, Monika Culepa, 

Joanna Podemniak, Agnieszka Kaczor 

Pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego 
na prowadzenie innowacji w szkole/placówce 
(w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej 
opublikowane, wskazać czy załączono) 
(§ 4 ust. 2  pkt 3 ww. rozp.) 

Tak    

 

Załącznik nr 1 

Czy nauczyciele, którzy będą uczestniczyć  
w innowacji wyrazili zgodę na udział.  
(podkreślić właściwą/właściwe) 

 

Tak    

Odbiorcy innowacji 
(wskazać poziom edukacyjny, klasę/klasy oraz rodzaj zajęć 
edukacyjnych) 
(§ 2 ust. 1 ww. rozp.) 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 86. 

Przewidywany termin realizacji innowacji 
(podać termin rozpoczęcia i zakończenia innowacji) 

Data rozpoczęcia innowacji 01. 09. 2015 r. 

 

Data zakończenia innowacji 31. 01. 2016 r. 

Czy organ prowadzący szkołę/placówkę wyraził 
zgodę? (w przypadku, gdy innowacja wymaga przyznania 

szkole dodatkowych środków budżetowych na finansowanie 
planowanych działań)  

(§ 2 ust. 3 ww. rozp.) 

 

 

Nie dotyczy 

Innowacja spełnia wymogi określone w w §1 
ust. 1 i 3, §2 oraz §3 rozporządzenia.  
(potwierdzenie dyrektora szkoły) 

 

Tak     

Opiniodawcy innowacji 
(rada szkoły, a w przypadku braku rady szkoły, zgodnie z ustawa 
o systemie oświaty, rada pedagogiczna  – wskazać czy 
załączono opinię), 

(§ 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozp.) 

 

Tak     
 

Załącznik nr 2 

Uchwała  rady pedagogicznej  
(wskazać czy załączono) 
(§ 4 ust. 1 ww. rozp.)   

 

Tak     
 

Załącznik nr 3 

Opis zasad innowacji – 
(zgodny z wymogami określonymi w §1,2,3 rozporządzenia, 
wskazać czy załączono) 
 (§ 4 ust. 3 ww. rozp.) 

 

Tak    
 

Załącznik nr 4 
 

Dyrektor szkoły/placówki 
  



Załącznik nr 4 

 

OPIS ZASAD INNOWACJI 

 

Nazwa: „Czwartkowe spotkania z kulturą” 

Realizatorzy: autorzy innowacji 

Rodzaj innowacji: organizacyjna, metodyczna i programowa 

Termin realizacji: od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji: 

     Zespół Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie to placówka działająca w szpitalu dziecięcym przy 

ulicy Niekłańskiej i w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów. Podstawowym celem 

działania naszej placówki jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości 

dziecka w trakcie pobytu w szpitalu. Działalność szkoły ma za zadanie wspomaganie procesu leczenia. 

Nie ma u nas sal lekcyjnych; zajęcia prowadzone są przy łóżkach chorych uczniów, w świetlicach 

oddziałów, w bibliotece lub sali konferencyjnej szpitala.  Nasi uczniowie to najczęściej mieszkańcy 

Warszawy i województwa mazowieckiego. Większość uczniów-pacjentów przebywa w szpitalu do 

pięciu dni, zdarzają się pobyty kilkutygodniowe i cykliczne. Ze względu na problemy zdrowotne 

uczniowie mają ograniczone możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalnych swojego 

środowiska lokalnego i szkoły macierzystej. 

Obok wspomagania procesu leczenia i niwelowania negatywnych skutków hospitalizacji, 

zapewnienia dzieciom edukacji, prowadzimy terapeutyczne zajęcia wychowawcze. Umożliwiamy 

uczniom aktywne spędzanie czasu wolnego. Działalność twórcza jest jedną z najważniejszych form 

terapii pedagogicznej w naszej szkole. Dzieci, bez względu na wiek, chętnie uczestniczą w zajęciach 

różnego typu, w czasie których mają możliwość wyrażania swojej ekspresji, uwierzenia we własne 

siły.  

   Naszym pomysłem jest zorganizowanie cyklu zajęć poświęconych edukacji kulturalnej uczniów – 

pacjentów. Chcemy zaproponować dzieciom warsztaty poświęcone sztuce, literaturze dziecięcej i 

młodzieżowej, muzyce, aktywności twórczej. Powstanie zespół nauczycieli różnych specjalności 

odpowiedzialnych za edukację kulturalną w naszej placówce. Planujemy szerszą współpracę członków 

zespołu przy organizacji i prowadzeniu zajęć. W realizację innowacji będą zaangażowani: 

- mgr Iwona Kowalczyk – szkolny koordynator edukacji kulturalnej, nauczyciel plastyki 

i wychowawca zajęć pozalekcyjnych – odpowiedzialna za przygotowanie warsztatów prezentujących 

sztukę polską, ciekawe techniki plastyczne i rękodzieła artystycznego. 

- mgr Joanna Podemniak – nauczyciel muzyki i wychowawca zajęć pozalekcyjnych – odpowiedzialna 

za przygotowanie zajęć muzyczno-ruchowych. 

- mgr Monika Culepa – wychowawca zajęć pozalekcyjnych – odpowiedzialna za przygotowanie zajęć 

muzyczno-ruchowych, prezentujących wartości kulturowe innych krajów europejskich. 

- mgr Joanna Brandys – nauczyciel bibliotekarz – odpowiedzialna za przygotowanie zajęć 

czytelniczych i promujących literaturę dziecięcą i młodzieżową. 

Działania promujące kulturę będą skierowane nie tylko do uczniów, ale i rodziców towarzyszących 

dzieciom na naszych zajęciach. 

 

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu 

prowadzącego na finansowanie 

 



Adresaci innowacji:  

wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

Cele innowacji:  

- Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w kulturze. 

- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów. 

- Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wyobraźni. 

- Pozytywne oddziaływanie na psychikę chorego dziecka. 

 

Sposoby realizacji i opis podejmowanych działań: 

„Czwartkowe spotkania z kulturą” odbywać się będą przez pierwszy semestr 2015/2016r. - raz w 

tygodniu - w sali konferencyjnej szpitala lub w bibliotece i w świetlicach oddziałów. 

 

Spodziewane efekty: 

Dla szkoły: 

-  Zróżnicowanie i wzbogacenie oferty w obszarze edukacji kulturalnej. 

- Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych. 
- Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej 

o twórczy rozwój swoich wychowanków. 
- Podniesienie jakości pracy szkoły. 

 

Dla uczniów: 

- Wzrost zainteresowania naszym dziedzictwem kulturowym. 

- Zwiększenie aktywności artystycznej i społecznej uczniów. 

- Satysfakcja  z osiągniętych sukcesów, zwiększenie wiary we własne siły  

i podniesienie motywacji do  pokonywania trudności. 

- Aktywnie i pożytecznie spędzony wolny czas oraz przyjemne wspomnienia z pobytu 

w szpitalu. 

 

Ewaluacja: 

- Analiza oferty szkoły i proponowanych nowych zajęć przez autorów innowacji. 

- Obserwacja i omówienie zachowania uczniów w czasie zajęć. 

- analiza wystawionych prac plastycznych i wytworów uczniów.  

 

Wszystkie dokumenty dotyczące ewaluacji zbierane będą przez Iwonę Kowalczyk – szkolnego 

koordynatora edukacji kulturalnej. Wyniki ewaluacji będą opracowywane w formie sprawozdania 

i przedstawione Radzie Pedagogicznej. 

 

 

Cel innowacji będzie realizowany przez różne formy aktywności twórczej: 

- działalność plastyczną, 

- ekspresję muzyczną, 

- twórczość literacką, 

- ekspresję ruchową, 
 


