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WSTĘP

„Asy  i  Ananasy  z  naszej  szkoły”  to  sposób  na  motywowanie  wszystkich

uczniów do wszechstronnego rozwoju, pozytywnych zachowań i aktywności na rzecz

klasy i szkoły. Nasza szkoła dąży do wychowania ucznia wrażliwego, otwartego o

szerokich horyzontach,  kreatywnego i  twórczego.  Dba o związek ze  środowiskiem

lokalnym  i  pielęgnuje  patriotyzm  oraz  tradycje  poprzez  uczestnictwo  w  ważnych

wydarzeniach szkoły,  społeczności lokalnej,  Śląska i  Polski.  Wyposaża uczniów w

wiedzę  i  umiejętności  niezbędne  do  dalszego  kształcenia.  Stwarza  bezpieczne  i

przyjazne dla całej  społeczności szkolnej miejsce nauki.  Uczy przestrzegania norm

społecznych, życzliwości i partnerstwa oraz wychowuje w duchu ogólnie przyjętych,

uniwersalnych  wartości.  W  szkole  podejmowane  są  liczne  działania  i  inicjatywy

zmierzające  do  realizacji  w/w  celów.  Aby  cele  te  były  w  pełni  zrealizowane

niezmiernie  ważne  jest,  aby  cała  społeczność  uczniowska  włączała  się  aktywnie  i

rzetelnie  w  realizację  zaplanowanych  działań,  podejmowała  się

współodpowiedzialności  za  ich  realizację,  była  inicjatorem  działań,  prezentowała

postawy kreatywne, twórcze i przedsiębiorcze. 

OPIS INNOWACJI  

Niniejsza innowacja powstała w oparciu o Podstawę programową kształcenia

ogólnego dla szkoły podstawowej, kierunki polityki oświatowej państwa, plan pracy

szkoły, program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

Oparta  jest  na  programie  własnym  opracowanym  przez  autorki  innowacji,

zgodnym z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.

59). 

Niniejsza  innowacja  pedagogiczna  jest  innowacją  organizacyjno  –

wychowawczą  i  służy  poprawie  jakości  pracy  szkoły.  Swym  zasięgiem  obejmuje

wszystkich  uczniów  i  będzie  realizowana  w  ciągu  roku  szkolnego  2018/2019.

Głównym celem innowacji jest: motywowanie i mobilizowanie wszystkich uczniów

do pozytywnych zachowań, do wszechstronnego rozwoju i do podejmowania działań

na  rzecz  klasy  i  szkoły,  rozwijanie  aktywności,  kreatywności  i  przedsiębiorczości
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uczniów, budzenie poczucia współodpowiedzialności  za realizację zadań ujętych w

szkolnej  dokumentacji  m.in. w  planie  pracy  szkoły,  programie  wychowawczo  –

profilaktycznym szkoły.

Wprowadzenie innowacji nie powoduje dodatkowych nakładów finansowych.

CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

CELE GŁÓWNE:

- promowanie pożądanych postaw wśród uczniów,

- wychowanie w duchu wartości ważnych  i przyjętych  przez społeczność szkolną,

- integralny  i wszechstronny rozwój ucznia.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

-   kształtowanie,  rozwijanie  i  wzmacnianie  właściwych  postaw  uczniowskich,

-  motywowanie  i  mobilizowanie  uczniów  do  pozytywnych  zachowań,

-    dbanie o wszechstronny rozwój ucznia, 

-   zachęcanie  uczniów  do  podejmowania  działań  na  rzecz  klasy  i  szkoły,  

-  rozwijanie  aktywności,  kreatywności  i  przedsiębiorczości  uczniów,

-  budzenie  poczucia  współodpowiedzialności  za  społeczność  szkolną,

 -   rozwijanie  partnerstwa,  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  ze  społecznością

szkolną,

-   integracja środowiska szkolnego.

ORGANIZACJA PRZEBIEGU INNOWACJI 

Koordynatorem  działań  „Asów  i  Ananasów  z  naszej  szkoły”  są  autorzy

innowacji.  W „Asach i Ananasach ” biorą udział wszystkie klasy. W szkole działa

Kapituła Szkolnej Ligii, w skład której wchodzą Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny

oraz  autorzy  niniejszej  innowacji.  Z  regulaminem  „Asów  

i  Ananasów  z  naszej  szkoły”  zostaną  zapoznani  uczniowie  i  nauczyciele  oraz

pracownicy szkoły. „Asy i Ananasy z naszej szkoły. Szkolna Liga Międzyklasowa”
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ruszają  z  dniem  1  października  2018  r.  uroczystą  inauguracją  podczas  apelu

wychowawczego. 

Regulamin przyznawania Asów:

„Asy”, które przyznaje Kapituła Szkolnej Ligii przyznawane są za:

 aktywną pracę klasy na lekcjach i stosowanie reguł klasowych,

 aktywność na rzecz klasy lub szkoły,

 pomoc innym – działania wolontariacie,

 inicjatywę własną,

 udział w konkursach, zawodach, występach zarówno w szkole, jak i poza nią,

 systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych,

 systematyczną realizację obowiązku szkolnego, punktualność,

 pozytywne  zachowanie  na  przerwach  i  lekcjach,  podczas  wyjść  

i wycieczek szkolnych,

 sprawdziany, klasówki, zadania domowe bez jedynki,

 dbałość o czystość i wystrój sal,

 realizację  wybranych  zadań  zawartych  w  programie  wychowawczo  –

profilaktycznym,

 realizację innych zadań wyznaczonych do realizacji  przez Kapitułę Szkolnej

Ligii,  w  tym szczególności  zadań  związanych  tematycznie  z  następującymi

zagadnieniami:

ZDROWIE i ZDROWY STYL ŻYCIA

 Czym jest zdrowie, czynniki wpływające na dobry stan zdrowia, higiena 

osobista i otoczenia, rola aktywności fizycznej, prawidłowe odżywanie 

(otyłość, anoreksja, bulimia). 

 Styl i tryb życia oraz ich wpływ na stan zdrowia i ducha.

 Jak żyć zdrowo i aktywnie?

 Zagrożenia  wynikające  z  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  nadużywania

leków, przyjmowania narkotyków, stosowania dopalaczy.
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 Szybkość powstawania uzależnień, zmiany w organizmie, ich wpływ na ogólny

rozwój.    

 Uzależnienia od gier komputerowych i Internetu.

 Jak być asertywnym wobec zagrożeń współczesnego świata?

 Organizacja i udział w akcji: Tydzień zdrowia i zdrowego stylu życia.

 WARTOŚCI I WŁAŚCIWE POSTAWY 

 Postawy wobec innych, normy zachowań, zasady współżycia.

 Zasady postępowania i współżycia obowiązujące w szkole.

 Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej - wzajemny 

szacunek i zaufanie podstawą  relacji.

 Właściwe  postawy drogą do samorozwoju.

 Wartości, którymi należy kierować się w życiu.

 System postaw i wartości uznawanych przez społeczność szkolną.

 STOP!!!  DLA AGRESJI, PRZEMOCY i CYBERPRZEMOCY

 Przemoc rówieśnicza, destrukcyjna grupa rówieśnicza, zachowania agresywne.

 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych. Cyberprzemoc.

 Agresja i przemoc  - jak sobie z nią radzić?

 Jak polubić siebie i innych?

 Kodeks właściwych postaw i zachowań – godnie, asertywnie, tolerancyjnie.

 Organizacja i udział w akcji: Tydzień bez agresji i przemocy.

Regulamin przyznawania Ananasów:

„Ananasy”, które przyznaje Kapituła Szkolnej Ligii przyznawane są za:

 brak aktywności w konkursach, zawodach, występach zarówno w szkole, jak i

poza nią,
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 największą ilość uwag negatywnych zapisanych w klasowym zeszycie uwag

oraz w zeszycie uwag nauczyciela dyżurującego,

 największą  liczbę  spóźnień  na  zajęcia  lekcyjne  (analiza  comiesięcznych

raportów frekwencji);

 największą liczbę jedynek ze sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych, 

 brak aktualnych gazetek w klasach,

 pozostawianie nieładu w klasie po skończonej lekcji,

 brak zaangażowania w realizację wytyczonych przez Kapitułę Szkolnej Ligii i

koordynatorów innowacji zadań.

„Asy” i „Ananasy” są gromadzone w tzw. Klaserze Asów i  Ananasów oraz na

indywidualnym koncie każdej klasy umieszczonym na tablicy obok świetlicy szkolnej,

które jest na bieżąco uzupełniane. 

Każda klasa wybiera swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie opieka nad

tzw.  Klaserem  Asów  i  Ananasów.  Przedstawiciel  klasy  jest  zobowiązany  do

przyniesienia klasera do pedagoga szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Każdy „As” i

„Ananas”  jest opisany za co i przez kogo został przyznany. 

Raz  na  półrocze  dokonuje  się  podsumowania  liczby  „Asów”  

i „Ananasów” w dwóch kategoriach wiekowych I – III, IV – VIII. Klasy z największą

liczbą zdobytych „Asów” zostają nagrodzone. 

Realizacja innowacji „Asy i Ananasy z naszej szkoły” wymaga zastosowania

różnorodnych metod i  form pracy, w zależności od realizacji zadań wyznaczonych

przez Kapitułę Szkolnej  Ligii  oraz zadań zawartych w programie wychowawczo –

profilaktycznym.

Głównie będą to metody aktywne oparte na praktycznym działaniu uczniów,

wymagające od nich podejmowania aktywności,  zwiększające ich czynny udział  w

życiu  szkoły,  rozwijające  kreatywność,  przedsiębiorczość,  odpowiedzialność  oraz

kształtujące  postawy wolontariackie.
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PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

Realizacja zadań ujętych w innowacji powinna przynieść: 

1) w szkole, w odniesieniu do całej społeczności uczniowskiej: 

 mobilizację  i  integrację  społeczności  uczniowskiej,  wzmocnienie  poczucia

tożsamości ze społecznością szkolną;

 rozwój  samorządności  -  wzmocnienie  poczucia  współodpowiedzialności  za

działania i realizację zadań  podejmowanych w szkole.

2) indywidualnie, w odniesieniu do ucznia, 

- wzrost: 

 samodzielności; 

 aktywności i inicjatywy własnej;

 odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji); 

 zdolności do podejmowania decyzji; 

 systematyczności,  samodyscypliny  i  umiejętności  planowania  

i podejmowania zadań; 

 umiejętności  realizowania  przyjętych  oraz  zaplanowanych  zadań  

i pokonywania trudności w ich realizacji;

 samoakceptacji i poczucia własnej wartości; 

 otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu zaufania; 

 umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia; 

 kreatywności, przedsiębiorczości;

 tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów), empatii;

 poszanowania dla pracy innych; 

 umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie); 

-  podejmowanie  się  społecznej  aktywności,  angażowanie  się  w  działania

wolontariackie;

-  aktywne  uczestnictwo  w  życiu  szkoły  -   udział  w  projektach  zespołowych  lub

indywidualnych;

 - umiejętne rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień – samorozwój.
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EWALUACJA

Celem  ewaluacji  będzie  zdiagnozowanie  mocnych  stron  innowacji oraz  stron

wymagających poprawy. W czasie trwania innowacji gromadzone będą informacje na

podstawie,  których  można  będzie  podsumować  wnioski  dotyczące  realizacji

założonych  celów.  Do  zbierania  informacji  posłuży  obserwacja  uczniów,  ich

zachowania oraz postawy, inicjatywa, rzetelność, kreatywność przy podejmowaniu i

realizacji wytyczonych oraz zaplanowanych zadań.  Zbierane będą wytwory uczniów

powstałe podczas realizacji przedsięwzięć i zadań. Ponadto przeprowadzony zostanie

wywiad  z  uczniami,  nauczycielami  i  pracownikami  szkoły  na  temat  efektywności

przeprowadzonej innowacji.

                                                                                      

   mgr Anna Rosikoń

                                                                                             mgr Mariola Dziedzic

                                                                                      mgr Joanna Zub
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