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Imiona i nazwiska osób wdrażających
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Język angielski: Bartosz Dybiec,

Renata Bartoś

Język hiszpański: Katarzyna

Krzemińska

Biologia, grupa podstawowa:

Krzysztof Brom

Geografia, grupa rozszerzona: Michał

Augustyniak

Matematyka, grupa rozszerzona:
Katarzyna Budziłek-Jurek

WOS, grupa rozszerzona: Leszek

Śliwiński

Czas trwania innowacji IX.2021-VI.2025
4 lata

Założenia organizacyjno-programowe
Prezentowana innowacja pedagogiczna powstała wychodząc naprzeciw

sugestiom i zapotrzebowaniom rodziców uczniów, którzy w bieżącym roku
szkolnym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej menadżerskiej z
rozszerzonym językiem angielskim. Wielu uczniów pragnie rozwijać swoją pasję
do nauki języka angielskiego poszerzając wiedzę z innych przedmiotów w tym
języku, zdobywając nowe umiejętności, osiągając sukcesy w konkursach.
Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców i
uzyskał akceptację organu prowadzącego szkołę. W przyszłym roku planowane
jest otwarcie klasy dwujęzycznej.

Adresaci innowacji pedagogicznej



Adresatami innowacji są uczniowie klasy pierwszej menadżerskiej. Oprócz
uczniów innowacja przeznaczona jest dla nauczycieli matematyki, języka
angielskiego, języka hiszpańskiego,geografii, biologii i WOS-u, którym pomoże w
zaplanowaniu zajęć, doborze odpowiednich materiałów, metod i technik pracy z
uczniem. Innowacja zakłada również współpracę z rodzicami.

Ewaluacja
Zachęcanie uczniów do samooceny, porównywania jej wyników z informacją
zwrotną o postępach otrzymaną od nauczyciela
Ocenianie

● pomoże uczniom w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron w nauce
● wskaże uczniom nad czym i w jaki sposób powinni pracować, by

uzyskiwać lepsze efekty w nauce;
● przekaże rodzicom informację o postępach ucznia, jego systematyczności

w nauce,  jego mocnych i słabych stronach uczenia;
● dostarczy nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego

nauczania, właściwego doboru materiałów oraz form pracy;
● kontroluje opanowanie materiału.

W klasie innowacyjnej przeprowadzona będzie ankieta ewaluacyjna wśród
uczniów, badająca poziom satysfakcji z osiągniętych celów.

Spodziewane efekty

Dla szkoły:
● wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
● budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców, jako

placówki dbającej o rozwijanie zainteresowań uczniów;
● podniesienie wyników nauczania w zakresie przedmiotów objętych

innowacją;
● poprawa wyników egzaminu maturalnego;
● podniesienie jakości pracy szkoły.

Dla uczniów:
● lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i dalszej nauki na

uczelniach wyższych;
● rozwój językowy i poznanie innych kultur;
● ciekawe zajęcia lekcyjne;
● rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
● zwiększenie motywacji do udziału w różnych konkursach;
● zwiększenie szans na osiągnięcie wysokich wyników;
● rozwój kompetencji miękkich: praca zespołowa, kreatywność, krytyczne

myślenie;



● możliwość udziału w bezpłatnych wykładach, pokazach i warsztatach
oraz w seminariach przygotowujących do olimpiad i konkursów dzięki
współpracy  z uczelniami wyższymi.

Adnotacje Dyrektora Szkoły

Data wpływu innowacji pedagogicznej 31.08.2021

Zapoznanie rodziców klasy 1 MJ
Zapoznanie Rady Rodziców IX LO

7.09.2021
14.09.2021

Data i podpis Dyrektora szkoły,
potwierdzający  realizację innowacji

Nauczyciele prowadzący innowację :

Język angielski Bartosz Dybiec

Renata Bartoś

Język hiszpański Katarzyna Krzemińska

Biologia, grupa
podstawowa

Krzysztof Brom

Geografia, grupa
rozszerzona

Michał Augustyniak

Matematyka, grupa
rozszerzona

Katarzyna Budziłek-Jurek

WOS, grupa rozszerzona Leszek Śliwiński


