Innowacje i programy własne realizowane w naszej szkole:

Rok szkolny

Nazwa innowacji lub programu

Autorzy

„I am schoolgirl – z angielskim za pan brat” Dyr. Teresa Duniewska
klasa 2ai
„Dzień bez ławek” klasa Ic
Agata Sosnowska
„Przygoda ze sztuką” klasy 2b i 2e
Katarzyna Kłopotowska i Iwona
Sadowska
„Z językiem niemieckim za pan brat” klasa 4i Barbara Kornieluk
„Paluszki mówią” oddział 0b
Katarzyna Sidorczuk
„Klub młodego odkrywcy” klasy 4
Magda Kaplińska
„Polsko bądź z nas dumna” klasy 6ai i 6d
Agnieszka Morzy i Piotr Ciruk

2018/19

2017/18

„Dobre maniery mam, bo savoir vivre znam”
klasa 2ai
„Mali podróżnicy” odział 5 latków
„Zdrowo bo sportowo” zajęcia sportowe dla
uczniów swietlicy
„Przyroda wokół nas” zajęcia przyrodnicze dla
uczniów klas 4 i 5
„Żyć jak inni” klasa 8e
„Nasze szkolne muzykowanie” nauka gry na
flażoletach i dzwonkach diatonicznych
uczniów klas I
„Mały odkrywca” oddziały 0a i 0b
„Koło językowo – teatralne” klasa 4h
„Potyczki ortograficzne” klasy 2 i 3
„Historię tworzą ludzie” klasy 6
„Składanki z papieru dla sprawnych rąk” klasy
4
„Matematyczne potyczki” klas 3b
„Matematyczna przygoda” klasy 5-8

Elżbieta Baczewska i Bożena Puchalska
Beata Kulesza
Izabela Kozikowska
Magda Syguła-Iwaniuk
Irena Sołowiej
Katarzyna Cybulko
Wychowawczynie klas I
Małgorzata Owczarczyk
Karolina Onofryjuk
Sylwia Timofiejuk i Anna Piłaszewicz
Renata Budźko
Jolanta Lul

Anna Jagielska – Ciurla
Aneta Niemotko
Katarzyna Tomkiel
Barbara Zimnoch
„English club” klasy 5
Iwona Ferenc
„Moje pierwsze słówka” – program własny z Maria Rolek
jęz. angielskiego z elementami jęz.
francuskiego,
„Ciekawe przygody z komputerem” – program Ewa Jarzębińska
zajęć komputerowych dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas
II i III,
„Ciekawa matematyka” – program zajęć Agata Sosnowska
dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki
dla uczniów kl. 3 h,
„DO, RE, MI” – program działalności zespołu Nela Bielawska
muzyczno – wokalnego uczniów klas II ai,
Irena Rostkowska
„Mały Odkrywca” – program realizowany z
uczniami oddziałów 0ai i 0b,
Małgorzata Owczarczyk
„Ja i Ty czyli My” program dla uczniów klasy
4b
Grażyna Żywicka

„Z matematyką za pan brat” – program dla
uczniów kl. IIIi,
„Trening umiejętności uczenia się” – program
realizowany z uczniami kl. IIa,
„Mistrz sensoryki” – terapia integracji
sensorycznej program realizowany z uczniami
oddziałów 0a, Ia, 3c, 7e,
„Program zajęć korekcyjno – konpensacyjnych
dla uczniów” kl. 2
„Mali i kreatywni” – program zajęć manualno
artystycznych dla uczniów klas 1-7
Program zajęć logarytmicznych dla dzieci w
wieku przedszkolnym
„Strażnicy uśmiechu” – program
profilaktyczno – wychowawczy realizowany
przez dzieci przedszkolne
„Kamishibai – mój mały świat teatru”
„Poznaj język sąsiadów – język rosyjski”
2016/17

2015/16

2014/15

Ewa Frankowska
Irena Rostkowska
Bożena Puchalska
Anna Jagielska – Ciurla
Anna Fajkowska
Beata Sasinowska
Edyta Karwowska
Beata Kulesza
Małgorzata Zimnoch, Wojciech
Zimnoch,
Aneta Kruk, Joanna Lewczuk

„Kwadrans na zdrowie - rytm i ruch” –
zajęcia realizowane przez wychowawców
klasy IIIa
„Ku wartościom – prawda, dobro, piękno”

Beata Pietruczynik, Agnieszka Sieńczuk

„Perełki Jadwisi” – rozwijamy swoje
zdolności za przykładem naszej patronki –
program realizowany przez wychowawców
klas pierwszych

Dyr. Teresa Duniewska oraz
wychowawcy klas pierwszych

„Zaczytani są wśród nas” – program dla klas
Vb i Vd

Iwona Tomalak,

„Poznaj język sąsiadów – język rosyjski”

Aneta Kruk, Joanna Kopczuk

„Znam Białystok” – program pracy twórczej z
tekstem użytkowym w klasie VI b

Małgorzata Zimnoch

„Kwadrans na zdrowie - rytm i ruch” –
program realizowany przez wychowawców
klasy II a

Beata Pietruczynik

„Czytanie jest podróżą, a książka mapą” –
innowacja dla klas IV, V

Grażyna Makuszewska,
Katarzyna Cybulko

„Zostań erudytą – poszerz horyzonty”

Iwona Tomalak, Grażyna Makuszewska

„Poznaj język sąsiadów – język rosyjski”

Aneta Kruk, Joanna Kopczuk

„Parlez vour francais? – podstawy języka
francuskiego dla uczniów klas trzecich”
„Zmysłami poznaję świat – patrzę, słucham,
dotykam, wącham, smakuję”

Grażyna Makuszewska, Katarzyna
Cybulko

Maria Rolek
Irena Rostkowska

