
 

 

                Goleniów, 04.09.2019 r.  

 

 

 

(Imię i nazwisko autora innowacji)  

Barbara Całkiewicz 

 

 

                       (Dyrektor)  

Wojciech Maciejewski 

(Nazwa szkoły) 

Zespół Szkół Specjalnych 

(Adres szkoły) 

Ul. Niepodległości 1B 

72-100 Goleniów 

 

 

 

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia innowacji pedagogicznej pt. „Biologia w 

sieci - zadania domowe on-line” mojego autorstwa, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 

w dniu 10.09.2019 r.  

Z poważaniem 

                       ……………………………… 

(podpis autora) 

 

 

 

Zał. nr 2 do procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznych 



 

 

           Goleniów, 04.09.2019 r. . 

 

 

          Zgoda autora 

                                    na prowadzenie innowacji pedagogicznej                                                                                     

 

 

Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji pedagogicznej  

pt. „Biologia w sieci - zadania domowe on-line” w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie w 

okresie od 16.09.2019 r.  do 26.06.2020 r.  

 

 

                                                                                                           Z poważaniem 

             …………………………… 

             (czytelny podpis autora) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Zał. nr 3 do procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznych 

KARTA INFORMACYJNA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

 

Tytuł innowacji pedagogicznej:  

Biologia w sieci - zadania domowe on-line. 

 Imiona i nazwiska autorów:  

Barbara Całkiewicz 

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej: 

programowa, metodyczna, organizacyjna 

metodyczna 

Etap edukacyjny- adresaci innowacji Szkoła Podstawowa 

Osoby realizujące innowację Klasy 5a, 5ac, 6a, 6ac, 7a, 7ac, 8a. 

 

 

Planowany termin realizacji 16.09.2019 r - 26.09.2020 r  - cały rok szkolny 

Zajęcia objęte innowacją biologia 

Cel główny i cele szczegółowe innowacji Wdrażanie uczniów i zachęcanie do 

samodzielnego rozwiązywania zadań z biologii. 

Kształtowanie u uczniów kompetencji 

posługiwania się nowymi technologiami, 

programami internetowymi i urządzeniami 

technicznymi.   

Poznawanie swoich umiejętności, swojej wiedzy 

i wykorzystywanie ich w wykonywaniu zadań 

domowych.  

Wzrost zainteresowania tematami biologicznymi.  

 

 

 

Na czym polega nowatorstwo innowacji Wykonywanie zadań domowych na stronie 

www.quizziz.com 

 



Spodziewane efekty innowacji Wzrost zainteresowania tematami biologicznymi. 

Większa chęć do odrabiania zadań domowych i 

powtarzania działów z biologii .  

Sposoby ewaluacji Sprawdzanie wykonanych zadań domowych w 

Internecie i ocenianie.  

Finansowanie innowacji Brak 

 

……………………………………… 

(data i podpisy zgłaszających innowację)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            ......................................... 

                                                                                                           (data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Zał. nr 4 do procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznych 

                                                                                   (miejscowość),  dn.( data)   

……………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr - (od protokolanta rady) 

Rady Pedagogicznej (nazwa szkoły) z dnia (data) 

w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 41 ust. 1 pkt 3 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. – art. 33 ust. 1 pkt. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 

i placówki  (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) oraz ustawy 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. 



Rada Pedagogiczna (nazwa szkoły) w (nazwa miejscowości) pozytywnie opiniuje projekt 

innowacji pedagogicznej pt. ………………………………… opracowanej przez 

……………………………………………. . 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


