
ZAJECIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW  

 PROWADZONE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 
Tytuł Cele 

Grupa 

docelowa 

Częstotliwość 

realizacji 

Dorota Łazuga Logorytmika – ruch, słuch, 

słowo 

Usprawnianie ruchowe i słowno-słuchowe z 

wykorzystaniem rytmu, umożliwienie dziecku 

ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych 

formach działalności, z zastosowaniem 

werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. 

 

Klasa II a 1x w tygodniu (piątek 

godz. 12.35-13.20) 

Dorota Łazuga „Czytam z klasą lekturki spod 

chmurki” międzynarodowy 

projekt edukacyjny wspierający 

rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III 

 

Rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie 

czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, 

zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji 

osób wykonujących różne zawody. 

 

Klasa II a 1x w tygodniu w 

czasie edukacji 

wczesnoszkolnej 

Marzenna Kolasiuk, 

Mariola Świderska, Anna 

Prokurat, Urszula 

Wereszko 

 

„Sztuka pisania” Kształtowanie umiejętności czytelnego, 

estetycznego pisania, z uwzględnieniem zasad 

kaligrafii. 

 

Chętni 

uczniowie klas 

II-VIII 

W czasie zajęć z 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

języka polskiego i 

zajęć pozalekcyjnych. 

Urszula Wereszko „Czytam z klasą lekturki spod 

chmurki” międzynarodowy 

projekt edukacyjny wspierający 

rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III 
 

Rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie 

czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, 

zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji 

osób wykonujących różne zawody. 

 

Klasa III b 1x w tygodniu w 

czasie edukacji 

wczesnoszkolnej 

Agnieszka Nasiłowska-

Trusińska 
„Listening is magic” Rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, wzbogacenie zakresu słownictwa, 

doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie 

struktur gramatycznych. 

 

Chętni 

uczniowie z klas 

I-III 

Drugi okres roku 

szkolnego 1x w 

tygodniu 

Ewa Radzikowska, „Efektywna nauka Doskonalenie słownictwa angielskiego z Uczniowie z W czasie zajęć języka 



Mariola Sandurska angielskiego słownictwa na 

platformie internetowej 

Insta.Ling” 
 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii 

informacyjnej, jaką jest platforma Insta.Ling. 

klas: 4a (gr.2), 

5a (gr.2), 7a 

(gr.2), 8d 

(gr.1,2), 8e 

(gr.1) 

5b (gr.2), 7b 

(gr.2), 8c (gr.2), 

8a (gr.1,2)  

angielskiego i jaka 

praca własna uczniów 

w domu. 

Agata Hryciuk Konwersacje z języka 

angielskiego 

Przygotowanie uczniów do egzaminów i 

prezentacji ustnych oraz skutecznego używania 

języka angielskiego w codziennych sytuacjach. 

Chętni 

uczniowie klas 

VII-VIII 

1x w tygodniu (środa 

15.15-16.00) 

Anna Wyrębiak „Bliżej sztuki” Wszechstronny rozwój ucznia nakierowany na 

poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z 

plastyki wzbogaconej o elementy historii sztuki. 

Chętni 

uczniowie klas 

IV-VII 

4 godziny w ostatnie 

soboty miesiąca 

Anna Wyrębiak,  

Bożena Redzik 
„Formacja charytatywna” Upowszechnienie idei wolontariatu, wspieranie 

rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy 

wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej 

społeczności. 

Chętni 

uczniowie klas 

IV-VIII 

Cotygodniowe 

spotkania szkolnego 

Koła Caritas 

Agata Hryciuk, 

Agnieszka Balas, 

Katarzyna Kosyl 

„Ferie z 11-tką” Zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom 

innowacji, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i 

innych. 

Chętni 

uczniowie klas 

IV-VIII 

Luty 2022 (jeden 

tydzień w godzinach 

9.00-12.00) 

PROGRAMY WŁASNE 

Anna Celińska, Ewa 

Radzikowska 
„Mapa myśli” Wprowadzenie na zajęciach edukacyjnych takich 

metod i form pracy, które wyzwolą w uczniu 

motywację i pokłady kreatywnego podejścia do 

procesu dydaktycznego. 

4a, 4d, 5b, 5d, 

6a, 6c –  

8a, 8b, 8c, 8d, 

8e – op. Anna 

Celińska  

4a (gr.2), 5a 

(gr.2), 7a (gr.2), 

8d (gr.1,2), 8e 

(gr.1) – op. Ewa 

Radzikowska  

W czasie zajęć techniki, 

edukacji dla 

bezpieczeństwa oraz 

języka angielskiego. 

Autor: Agnieszka 

Dąbrowska, Małgorzata 

Wolska 

„Program własny zajęć 

rozwijających kreatywność z 

matematyki dla uczniów klas 

Kształtowanie umiejętności krytycznego i 

logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania z 

Klasy VIII 1x w tygodniu 



 

Prowadząca: Agnieszka 

Dąbrowska 

VIII Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Jana Pawła II w Siedlcach” 

wykorzystaniem narzędzi matematycznych i 

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

Autor: Agnieszka 

Dąbrowska, Małgorzata 

Wolska, Magdalena 

Rozbicka 

 

Prowadząca: Agnieszka 

Dąbrowska 

„Program własny zajęć 

rozwijających kreatywność z 

matematyki dla uczniów klas 

VI Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Jana Pawła II w Siedlcach” 

Kształtowanie umiejętności krytycznego i logicznego 

myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania z wykorzystaniem narzędzi 

matematycznych. 

Klasy VI 1x w tygodniu 

Mariola Miłosz „Jestem ostrożny, jestem 

bezpieczny, jestem zdrowy” 

Rozwijanie umiejętności z edukacji zdrowotnej, 

komunikacyjnej, społecznej i przyrodniczej. 

Klasa III a W czasie zajęć z 

edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Marzena Pietrusiak,  

Anna Jagiełło 
,,Program zajęć szachowych 

dla klas I – III” 
 

Przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na 

piękno tej gry. Zwiększenie umiejętności 

matematycznych i wychowawczych uczniów, 

szczególnie w zakresie myślenia logicznego, 

analitycznego, orientacji przestrzennej, 

rozwiązywania problemów oraz kształtowania 

ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, 

koncentracja, intuicja.  
 

Uczniowie klas 

I-III 

1 x w tygodniu 

Małgorzata Lewtak ,,Zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne w klasie 

6a” 

Rozwijanie osobowości uczniów, 

budowanie wiary we własne siły, poczucia 

własnej wartości, 

ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym 

sytuacjom, 

umiejętność uważnego słuchania 

 i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Uczniowie klasy 

VI a 

Program realizowany  

w trakcie zastępstw. 

Sławomir Szostak „Program pracy z uczniem 

zdolnym - zajęcia pozalekcyjne 

z języka angielskiego” 

 

Indywidualizacja kształcenia, wdrażanie uczniów do 

samodzielnego kształcenia się i rozwijania zdolności. 
Uczniowie klas 

VI uzdolnieni 

językowo 

1 x w tygodniu 

Sławomir Szostak – 

koordynator i prowadzący 

projekt 

„English culture is cool” Przybliżenie uczniom kultury krajów 

angielskojęzycznych, zapoznanie z literaturą, 

muzyką, kinem oraz przedstawienie wybitnych 

Uczniowie klasy 

5a i 5d 

W drugim okresie 

roku szkolnego 

2021/2022 



Edyta Wilkiewicz-Rząsa 

– współprowadząca 

projekt 

 

postaci życia kulturalnego Wielkiej Brytanii i 

Stanów Zjednoczonych.  
 

Na lekcjach  

z j. angielskiego  

i j. polskiego 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Łukasz Litwiniuk Zajęcia sportowe z tenisa 

stołowego 

Rozwijanie talentu sportowego uczniów. 

Zaspokojenie potrzeb związanych z potrzebą 

ruchu w okresie pandemicznym. 

Uczniowie 

przejawiający 

zdolności w 

tenisie 

stołowym. 

1x w tygodniu 

Urszula Wereszko Koło muzyczne Nauka gry na flecie. Poszerzenie wiedzy 

muzycznej. 

Chętni 

uczniowie z 

klasy 3b 

1x w tygodniu 

Karolina Kudelska Zajęcia dodatkowe z 

matematyki 

Wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie 

realizowanych treści programowych i utrwalanie 

bieżącego materiału, tak aby uczeń mógł aktywnie 

uczestniczyć w lekcjach matematyki. 

Przygotowywanie do konkursów. 

Chętni 

uczniowie klasy 

4a 

1x w tygodniu 

Agnieszka Krusińska Zajęcia rytmiczno- taneczne Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i 

zamiłowań tanecznych uczniów.  

Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyobraźni 

twórczej oraz wrażliwości na piękno i wdzięk. 

Klasa 3 c 1x w tygodniu 

Mariola Sandurska Przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty z języka 

angielskiego 

Rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających 

sprawną komunikacje w języku angielskim. 

Poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz 

umiejętności komunikacyjno-leksykalnych i 

gramatycznych. 

Uczniowie klas 

8 

1x w tygodniu 

Łukasz Kosieradzki Zajęcia sportowe z gier 

zespołowych 

Przygotowanie do udziału w zawodach 

organizowanych przez Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy w Siedlcach. 

Uczniowie klas 

4-6 

1x w tygodniu 2 

godziny 

Aneta Rosa Zajęcia z uczniem zdolnym Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczennicy 

w zakresie języka angielskiego; rozwijanie 

poczucia własnej wartości i wiary we własne 

możliwości poprzez przygotowywanie do udziału 

w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego 

Uczennica klasy 

VI c 

1x w tygodniu 



WF z AWF – aktywny powrót do szkoły 

Dorota Łazuga Dodatkowe zajęcia  

z wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji i izolacji 

społecznej. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu 

życia. 

Klasa 2a 2x w tygodniu 

Urszula Wereszko Dodatkowe zajęcia  

z wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji i izolacji 

społecznej. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu 

życia. 

Klasa 3b 2x w tygodniu 

Agnieszka Krusińska Dodatkowe zajęcia  

z wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji i izolacji 

społecznej. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu 

życia. 

Klasa 3c 2x w tygodniu 

Małgorzata Łasisz Dodatkowe zajęcia  

z wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji i izolacji 

społecznej. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu 

życia. 

Klasa 1b 2x w tygodniu 

Tomasz Stańczuk Dodatkowe zajęcia  

z wychowania fizycznego 

Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji i izolacji 

społecznej. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu 

życia. 

Klasa 6a 2x w tygodniu 

 


