
Projekty, innowacje i programy 

edukacyjne rok szkolny 2021/2022 

1. „Czytamy codziennie z Gangiem Swojaków” - innowacja czytelniczo-przyrodnicza dla 

uczniów klas 1-3 realizowana w świetlicy szkolnej (E Giżyńska); 

2. "Europejski Tydzień Kodowania" – Certyfikat CODEWEEK (R. Wójcik) 

3. „Gang SWOJAKÓW. Zakochaj się w naszej polskiej przyrodzie” - ogólnopolski projekt 

edukacyjny realizowany w świetlicy (E Giżyńska); 

4. „Irlandia - krajem historii i kultury”(IRELAND –THE COUNTRY OF HISTORY AND 

CULTURE” – kontynuacja innowacji pedagogicznej z jęz. angielskiego w klasie 8a (P. 

Zbirug); 

5. „Lekturiada” – projekt czytelniczy dla klas trzecich (T. Eliminowicz-Kukolka); 

6. „MOJE MIASTO” - warsztatowy projekt  edukacyjny; 

7. „Podnoszenie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-

Koźlu”: a) projekt z logopedii w klasach 1-3 (A. Sudół) i zajęć sportowych w klasach 1-3  (E. 

Sotel); 

8. „Poznaj normę, zbuduj formę, czyli matematyczna rozgrzewka przed egzaminem  

ósmoklasisty” – innowacja matematyczna realizowana w klasach 8a i 8b (A. Torschmied); 

9. „Poznaj normę, zbuduj formę, czyli polonistyczna rozgrzewka przed egzaminem  

ósmoklasisty” – innowacja polonistyczna realizowana w klasach 8a i 8b (E. Jemioła-

Franczak); 

10. „Projektowanie 3D” - projekt edukacyjny Centrum Mistrzostwa Informatycznego (R. 

Wójcik); 

11. „Pszczela Brać” – przyrodniczy projekt edukacyjny w kl. 5a (A. Ręc-Abramik); 

12. „Rośliny wokół nas” – przyrodniczy projekt edukacyjny w kl. 7a (A. Ręc-Abramik); 

13. „TIK-TALK English” – innowacja z j. angielskiego w kl. 5a, 7ab (H. Pokorska); 

14. „UNIWERSYTET DZIECI - Muzyka. Do czego inspirują dźwięki” (E. Giżyńska); 

15. „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu” – projekt unijny (R. Wójcik); 

16. „Z ekologią na co dzień” - projekt ekologiczny w klasie 2a, w tym spotkania z ciekawymi 

zawodami rodziców, np. z lekarzem i ratownikami medycznymi oraz z pracownikami służby 

więziennej (E. Węgrzyn); 

17. „Z ekologią na Ty” – innowacja przyrodniczo-ekologiczna realizowana w świetlicy         

(A. Ręc-Abramik, B. Polak, E. Giżyńska ); 

18. „Zielony ołówek“ - innowacja ortograficzna (ocenianie kształtujące) w klasie 1a                     

(H. Jagielska); 



19. „Zeszyt OK“ - innowacja programowa (ocenianie kształtujące) w klasie 1a                        

(H. Jagielska); 


