
KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 
 

 

Typ i nazwa szkoły lub 

placówki, adres 

Zespół Szkół w Barcinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Brzechwy w Barcinie,  ul. Artylerzystów 13,  88-190 Barcin 

Oddział, w którym będzie 

realizowana innowacja 

klasy I - III 

 

DANE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Nazwa innowacji/temat Ekologiczna Liga Zadaniowa 

Imię i nazwisko autora lub 

zespołu autorskiego 

Marzena Błaszak, Emilia Pałecka, Agata Baczyńska, Renata 

Dziurzyńska, Ela Rydlewska, Elżbieta Wojtkowiak, Elżbieta Żak, 

Anita Rzepka, Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga 

Nowicka 

Imię i nazwisko osoby 

wdrażającej innowację 

Marzena Błaszak, Emilia Pałecka, Agata Baczyńska, Renata 

Dziurzyńska, Ela Rydlewska, Elżbieta Wojtkowiak, Elżbieta Żak, 

Anita Rzepka, Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga 

Nowicka 

Czas trwania innowacji 

 data rozpoczęcia 

 data zakończenia 

1 października 2019 r. 

30 kwietnia 2020 r. 

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej 

/proszę wpisać X we właściwą kratkę/ 

programowa  organizacyjna  metodyczna  „mieszana” X 

dotyczy obszaru 

dydaktycznego 
X 

dotyczy obszaru 

wychowawczego 
X 

dotyczy obszaru 

opiekuńczego 
 

dotyczy obszaru 

„mieszanego” 
 

obejmuje wybrane zajęcia edukacyjne X obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne  

obejmuje jeden przedmiot nauczania  obejmuje więcej przedmiotów 

nauczania 
X 

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: 

Ekologia to pojęcie znacznie szersze niż ochrona środowiska 

przyrodniczego. Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie    i 

zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne 

zależności pomiędzy nimi. Właściwe zrozumienie tych zagadnień 

jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. 

Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem 

dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, 

a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane 

rozwijanie własnych zainteresowań. Wpływ człowieka na 

środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, 

urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją 

wszelkich zasobów naturalnych. Takie działania oraz lawinowa 

produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w 

środowisku, które mają obecnie charakter globalny. 

 

2. Cele innowacji 

pedagogicznej: 

Ogólne: 

1. zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów,  

2. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły 

stan środowiska,  

3. wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska.  

 

Szczegółowe: 

1. ocena stanu środowiska przyrodniczego, zrozumienie wpływu 

człowieka na środowisko, 

2. podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska, 

3. poznanie pomników przyrody w najbliższej okolicy, 

uwrażliwienie na ich rolę i ochronę, 

4. uświadomienie sobie i innym potrzeby segregacji śmieci, 

5. propagowanie w szkole czynnego udziału w segregacji śmieci, 

6. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

7. dokonywanie wnikliwej obserwacji, wyciąganie                           

i interpretowanie wniosków, ocenianie efektów własnej pracy. 



3. Spodziewane efekty: 

1. Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; 

zasad ochrony środowiska. 

2. Zmniejszenie zużycia prądu i wody w szkole. 

3. Wyprodukowanie przez szkołę i gospodarstwa domowe uczniów 

i mieszkańców miasta mniejszej ilości odpadów - poprzez ich 

zbiórkę i segregację. 

4. Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 

uczniów, pracowników szkoły, rodziców i niektórych 

mieszkańców gminy Barcin, zmniejszenie negatywnego wpływu 

na środowisko. 

5. Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce,  np. 

zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, 

pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami. 

 

6.  Udział uczniów w konkursie plastycznym "Drugie życie śmieci 

- stwórz eko zabawkę z materiałów wtórnych" organizowanym 

przez Fundację LafargeHolcim. 

 

 

 

4. Sposoby ewaluacji: 

 

 

 

 

Wystawki prac wytworów dzieci (ulotki, albumy z liśćmi, 

naklejki). 

Zaangażowanie klas w zbiórkę nakrętek i baterii. 

5. Promocja: 
Strona internetowa szkoły. 

Informacje na gazetkach klasowych. 

Strona „Nauczyciel z pasją inspiracją dla uczniów”. 

 

 

 


