
KARTA   ZGŁOSZENIA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 
 

(Kartę  należy  wypełnić  komputerowo) 

 

 
Typ  i  nazwa szkoły  lub  

placówki  oraz  adres 

Zespół Szkół w Klęce 

Publiczne Przedszkole w Klęce 

Klęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
 

Oddział,  w  którym  będzie 

realizowana    innowacja 

Grupa 5-latków 

Grupa 6 - latków 

 
DANE  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

 

 
Nazwa  innowacji / temat 

 

„Przedszkolak podróżuje do przyszłości” 

 
Imię  i  nazwisko  autora  

lub  zespołu  autorskiego 

Artur Pachala 

Imię  i  nazwisko  osoby  

wdrażającej  innowację 
Artur Pachala 

 
Czas  trwania  innowacji:  

 data  rozpoczęcia 

 

 data  zakończenia 

 

15 września 2020 

 

31 maja 2021 

 

 
Rodzaj  innowacji  pedagogicznej 

 
( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę ) 

 

Programowa  X 

  

Organizacyjna X 

  

Metodyczna X 

  

"mieszana" - X 

 

 

 
dotyczy  obszaru  

dydaktycznego 

 

„Kodowanie 

przedszkolaków” 

  
dotyczy  obszaru  

wychowawczego 

 

„Współpraca w 

grupach” 

  
dotyczy  obszaru  

opiekuńczego 

 

„Sposoby 

spędzania 

wolnego” 

  
dotyczy  obszaru  

"mieszanego"     

 

„Kompetencje 

kluczowe” 

 

 
obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne 

„zajęcia z kodowania” 

 

 

 

 
obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 

edukacja polonistyczna, matematyczna, 

kulturalna 

 

 
obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania 

  
obejmuje  więcej  przedmiotów  

nauczania 

 

 

obejmuje  jeden  

oddział  lub  grupę 

  
obejmuje  więcej  

oddziałów / grup 

X 

  
obejmuje  całą  

szkołę  lub  

placówkę 

   



 
Innowacja  wymagała  przyznania  szkole  

lub  placówce  dodatkowych  środków  

budżetowych  przez  organ  prowadzący 

  
Szkoła  lub  placówka  posiada  pisemną  

zgodę  organu  prowadzącego  na  

finansowanie  planowanej  innowacji 

 

 

 

 

 

OPIS  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

 

 
1. Uzasadnienie  

potrzeby  innowacji:   

 

 

 

Program jest przygotowaniem dzieci przedszkolnych i z klas I-

III do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii 

cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które 

włączone są elementy nauki programowania. 

 

 
2. Cele  innowacji  

pedagogicznej: 

 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

Rozwijanie kompetencji kluczowych:  

- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego 

myślenia 

- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza 

motoryka mała 

- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji 

miękkich ( współpraca w parach, w grupie) 

- przygotowanie do edukacji szkolnej (umiejętności 

matematyczne, podstawy pisania, czytania) 

- nauka języka angielskiego 

- trening pamięci  

- zabawa rozrywka , relaks poprze gry edukacyjne, słuchanie 

słuchowisk, oglądanie filmów i bajek 

- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności . 

 

 

 

 
3. Spodziewane  efekty: 

 

 

 

 

 

 

Założeniem wprowadzenia programu jest rozwijanie u dzieci 

przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat umiejętności logicznego 

myślenia ,kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz 

wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie 

w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie 

wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych 

technologii. W czasie programu dzieci będą rozwijać 

podstawowe funkcje poznawcze takie jak :pamięć, koncentracja 

uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja 

ruchowa.  

 

 
4. Sposoby  ewaluacji : 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia pokazowe dla rodziców dzieci. Prezentacja zdobytych 

umiejętności i wiadomości.  

Systematyczne zamieszczanie materiałów o innowacji na 

szkolnej stronie internetowej i oficjalnym profilu facebook.  

 

 

 



 

 

 

 

 

UCHWAŁA    Nr   9 / 2020 

 

Rady  Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach 
/ nazwa  szkoły  lub  placówki / 

 

z  dnia  15  września 2020   roku  

 

w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  innowacji  pedagogicznej: 

 „Przedszkolak podróżuje do przyszłości”/ nazwa  innowacji  / 

 

 

Na  podstawie  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 

2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 

18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1. rada  

pedagogiczna  uchwala,  co  następuje: 

 

§ 1.  Przyjąć  do  realizacji  innowację  pedagogiczną  „Przedszkolak podróżuje do 

przyszłości”/ 
/ nazwa  innowacji / 

 

opracowaną  przez  Artura Pachalę 
/ autor  lub  zespół  autorski / 

 

        wdrażaną  przez Artura Pachalę 
/ realizator/zy / 

 

w oddziale przedszkolnym 5-6-latków 
/ oddział/y,  grupa /y /                szkoła /  placówka /        

 

w  terminie  od 15 września 2020  do 31 maja 2020.   

     

§  2. Innowacja,  o  której  mowa  w  par.  1  stanowi  załącznik  do  uchwały. 

 

§  3. Wykonanie  zadania  powierza  się  dyrektorowi  szkoły / placówki. 

 

§  4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem 15 września    2020  roku. 

 

 

 

 

                                                            Podpis   przewodniczącego  rady  pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-poz.-2198-1429.html
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-poz.-2198-1429.html
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-poz.-2198-1429.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_41_u_1_p_3_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_1_u_0_p_18_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_1_u_0_p_18_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_44_u_2_p_3_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_55_u_1_p_4_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://epedagogika.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-1554.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_86_u_1_p_0_l_0_i_0


 

OPINIA  RADY  SZKOŁY  O  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 

18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1. 
 

 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA  AUTORA  LUB  ZESPOŁU  AUTORSKIEGO  INNOWACJI 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 

18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 
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