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Nazwa i adres
szkoły/placówki

Przedszkole Miejskie nr 21
ul. Bałtycka 151
11-041 Olsztyn

Tytuł innowacji

Autor/autorzy
innowacji

Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna.
Podróż szlakiem kulturowym i turystycznym.

mgr Jolanta Abłam – dyrektor PM 21 w Olsztynie
mgr Magdalena Wróblewska - nauczyciel PM 21 w Olsztynie

Pisemna zgoda
autorów innowacji

Realizatorzy innowacji

Załącznik nr 5



Nauczyciele:

Jolanta Abłam– dyrektor - nauczyciel dyplomowany,
Elżbieta Babalska – nauczyciel dyplomowany,

Lidia Szczurowska - nauczyciel dyplomowany,
Magdalena Wróblewska – nauczyciel kontraktowy



Inni realizatorzy:

Rodzice, personel przedszkola, PTTK, Pałac Młodzieży,

Rodzaj innowacji

organizacyjna

Innowacja obejmuje: I, II, III

Nabór do przedszkola odbywać się będzie na zasadzie powszechnej
dostępności
Sposób naboru
uczniów




Rok 2013
Rok szkolny 2013/2014

Termin realizacji

Innowacja

Nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody
organu prowadzącego na dofinansowanie

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie

Opiniodawcy

Uchwała rady
pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w
Olsztynie Nr 4 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia
innowacji pedagogicznej
„Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna”

Opis zasad innowacji Załącznik nr 4

Podpis dyrektora
przedszkola

Podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne
szkoły i placówki (Dz. U. z Nr 56 poz. 506) zmienione rozporządzeniem
MENiS z dnia 24 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 176,poz.1051)

Załącznik 1

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 W OLSZTYNIE
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie innowacji pedagogicznej

Na podstawie art. 50 ust 2 pkt. 4 , art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września
1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia
MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 poz. 506)
zmienione rozporządzeniem MENiS z dnia 24 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr
176,poz.1051)

Po zapoznaniu się z założeniami innowacji:

Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna.
Podróż szlakiem kulturowym i turystycznym.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje projekt innowacji pedagogicznej.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik 2
Olsztyn 25.01.2013r.
Jolanta Abłam
Elżbieta Babalska
Lidia Szczurowska
Magdalena Wróblewska

ZGODA NAUCZYCIELI,
KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 9
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z Nr 56 poz. 506) zmienione
rozporządzeniem MENiS z dnia 24 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 176,poz.1051).
Wyrażamy zgodę na włączenie się w realizację wprowadzenia innowacji pedagogicznej w
Przedszkolu Miejskim nr 21 w Olsztynie w latach 2012 - 2014 pod nazwą:

Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna.
Podróż szlakiem kulturowym i turystycznym.

Podpisy nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie:

……………………………………..
…………………………………….
……………………………………..
…………………………………….

Załącznik 3

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ
W SPRAWIE WPROWADZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU

Uchwała Nr 4/2012/2013
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie
z dnia 17.01.2013r.
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w przedszkolu

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 9
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z Nr 56 poz. 506) zmienione
rozporządzeniem MENiS z dnia 24 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 176,poz.1051) Rada
Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się realizację innowacji pedagogicznej opracowanej przez Radę Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Działalność innowacyjna rozpocznie się z dniem 01.03 2013r. i będzie obejmować dzieci z
grup I, II i III przez kolejne lata edukacji w przedszkolu, aż do zakończenia innowacji z
końcem roku szkolnego 2013/2014

§3

Innowacja Rodzic jako współtwórca procesu wychowawczo – dydaktycznego w przedszkolu
będzie prowadzone na zasadzie dobrowolności przez wszystkich nauczycieli w przedszkolu

§4

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbędzie się na zasadzie powszechnej dostępności.

§5

Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień dziecka do bezpłatnej edukacji,
wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania
wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia przedszkola. Innowacja nie wymaga
przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych przez gminę.

§6

Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do zapewnienia warunków organizacyjnych,
kadrowych, materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji
innowacji

§7

Nauczyciele realizujący innowację są zobowiązani do przedstawiania Radzie Pedagogicznej
corocznie w miesiącu czerwcu sprawozdania z realizacji innowacji.

§8

Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi
wymaganymi dokumentami Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Pedagogicznej

Załącznik 4

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
1. 1.

Tytuł innowacji:

Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna. Podróż szlakiem kulturowym i
turystycznym.

1. 2.

Typ innowacji:

Organizacyjna:
– w wycieczkach, spotkaniach i innych formach będą uczestniczyły dzieci
z poszczególnych grup, indywidualnie i cała zbiorowość przedszkolna ( dzieci , rodzice i
kadra przedszkola) oraz zapraszani goście.
- w ramach realizacji innowacji czas trwania zajęć, spotkań i wycieczek nie będzie
ograniczony do jednej jednostki zajęciowej i jednego roku szkolnego.
- zajęcia będą obywały się głównie poza przedszkolem

1. 3.

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej

W procesie wychowawczo – dydaktycznym prowadzonym w naszej placówce dużą uwagę
przywiązujemy do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa.
Wzbudzania w dzieciach poczucia przynależności i tożsamości kulturowej,
a także współodpowiedzialności za losy naszego miasta. W tym procesie wykorzystamy
najstarszy szlak pielgrzymkowy średniowiecznej Europy, którego odcinek znajduje się
w Olsztynie. Nasze podróże edukacyjne nie będą ograniczały się do odwiedzenia konkretnych
zabytków, obiektów, lecz przyczyniały się do swoistej identyfikacji przeszłości
z przyszłością. Ponadto proponując dzieciom i ich rodzicom taką formę poznawania regionu
stwarzamy sytuacje, w których w praktycznym działaniu, własnym wysiłkiem zdobywają
życiowe doświadczenia, nawyki i wzory postępowania.
Cele podejmowanej przez nas pracy krajoznawczej będą opierały się na działalności
wychowawczej i miały głęboki sens w procesie wiązania teorii z praktyką. W trakcie
bezpośredniego przemierzania szlaku dzieci będą doświadczały świadomego uczestnictwa w
kulturze i korzystały z dziedzictwa kulturowego swojej „małej ojczyzny”.
Będziemy przemierzać etapami trasę szlaku kulturowego związaną z patronem naszego
miasta. Dzieci zdobędą nowe doświadczenia, przyswoją treści szczególnie te
o charakterze historycznym. W końcowym etapie uczestnicy zapoznają się z tradycjami,
kulturą i sztuką Hiszpanii, kraju gdzie kończy się szlak pielgrzymkowy świętego Jakuba.

1. 3.

Czas trwania:

1.03.2013 r. – 30.06.2014 r.

1. 4.

Zakres innowacji:

Działaniem innowacyjnym zostaną objęte wszystkie dzieci z przedszkola
1. grupa I - Zuchy,
2. grupa II - Skrzaty
3. grupa III – Krasnale

1. 5.

Cele innowacji:

Cele ogólne:
- poznanie historii powstania Miasta Olsztyna oraz związanych z nią faktów z życia
św. Jakuba;
- poznanie "Szlaku muszelki" oraz ważnych zabytków Olsztyna mieszczących się na tym
szlaku;
- kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa – wzbudzanie lokalnego
patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej;
- przybliżenie dzieciom kultury hiszpańskiej i poszukiwanie cech wspólnych.

Cele operacyjne:
- dziecko:









wie, w jakim mieście mieszka, skąd się wzięła jego nazwa oraz kto jest jego
założycielem i patronem;
zna historię założenia miasta oraz związane z jego powstaniem ważne postaci
historyczne;
potrafi wymienić i pokrótce opisać zabytki znajdujące się na "Szlaku muszelki";
zdobywa kolejne pieczęci do swojego "Paszportu podróżnika po Jakubowym Szlaku";
prowadzi "Dziennik pielgrzyma";
interesuje się atrakcjami turystycznymi i rozwija swoje zamiłowania
i zainteresowania do turystyki;
zna hiszpańskie symbole narodowe, pozna tradycje, kulturę i sztukę tego kraju;
wie, że Hiszpania jest krajem kończącym podróż świętego Jakuba.

1. 6.









Sposoby realizacji:

W wycieczkach uczestniczą dzieci z różnych grup, rodzice z dziećmi.
Organizowanie i udział w wycieczkach, konkursach i „Jarmarku kultury”.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych wprowadzających dzieci w zagadnienia historii
(szlaku i jego korzeni, miasta, patrona), kultury i sztuki.
Poznawanie utworów literackich związanych z regionem – Warmia.
Artystyczna działalność dziecka – wystawienie sztuki teatralnej związanej z postacią
św. Jakuba, prace plastyczne na temat „naszych podróży”, prowadzenie „Dziennika
pielgrzyma” dokumentującego poszczególne etapy szlaku pielgrzymkowego.
Spotkania z: przewodnikiem PTTK, przedstawicielem Pałacu Młodzieży – Panią
Alicją Opalińską, siostrą Kamilą Leszczyńską autorką książki „Pod znakiem muszelki
– Opowieść o świętym Jakubie Patronie Olsztyna”.



Zdobycie „Paszportu Małego Pielgrzyma Świętego Jakuba” (poszczególne etapy
zakończone są zdobyciem pieczęci świadczącej o pokonaniu kolejnego odcinka
„Jakubowej drogi”).

1. 7.

Szczegółowy opis podejmowanych działań:

Zanim przystąpimy do realizacji wycieczek dzieci rozpoczną edukację patriotyczną od
stworzenia osobistego "Dziennika pielgrzyma", poznając tym samym herb miasta, flagę oraz
hymn Warmii. Zorganizowany zostanie również pokaz filmu pt.: "Zaklęty Zamek
w lesie Olsztyńskim" na podstawie baśni Marii Zientary - Malewskiej, co umożliwi dzieciom
lepsze zrozumienie wielowiekowej historii miasta. Dzięki tej podstawowej wiedzy będą
mogły w pełni zrozumieć losy swojego miasta podczas organizowanych wycieczek i innych
podejmowanych w ramach projektu działań.
Przemierzanie szlaku kulturowego i turystycznego polegać będzie na zorganizowaniu
czterech wycieczek na olsztyńskie Stare Miasto, gdzie dzieci etapami poznawać będą historię
miasta i związane z nią losy Jana z Łajs, a także patrona miasta św. Jakuba.

Pierwszy etap obejmować będzie: 1. Wysoka Brama - Zamek Olsztyński - na tym etapie
dzieci zapoznają się z historią Wysokiej Bramy, zwiedzimy zabytek, następnie zapoznają się
z wizerunkiem św. Jakuba w postaci pomnika na Targu Rybnym, tam też uzyskają pierwszy
stempel do swojego "Paszportu Małego Pielgrzyma Świętego Jakuba", będą podziwiały
piękno i zróżnicowanie architektury Starego Miasta, zwiedzą kościół ewangelicki, do którego
budowy użyto ogromnego głazu, który dał początek osadzie, a także poznają postać Mikołaja
Kopernika (przystanek przy pomniku).

Drugi etap rozpocznie się od obserwacji zamku, po czym dzieci będą miały możliwość
zwiedzania jego wnętrza wraz z przewodnikiem, który wyjawi im tajemnice Olsztyńskiego
Zamku i jego dawnych mieszkańców ( drugi stempel do paszportu), zakończy się na Moście
Zakochanych, pod którym przepływa rzeka Łyna.

Trzeci odcinek szlaku św. Jakuba to fragment od Mostu Zakochanych do Rynku Starego
Miasta (trzeci stempel do paszportu). W trakcie tego etapu dzieci zwiedzą bibliotekę
znajdującą się w Starym Ratuszu, poznają historię tej budowli.

Czwarty etap przebiegać będzie od Starego Ratusza do Katedry św. Jakuba (czwarty stempel
do paszportu), który polegać będzie na spacerowaniu uliczkami miasta, zwiedzaniu Katedry

oraz poznaniu jej historii i spotkaniu z autorką książki „Pod znakiem muszelki – Opowieść o
świętym Jakubie Patronie Olsztyna” – siostrą Kamilą Leszczyńską.

Podsumowaniem podróży po olsztyńskim odcinku Jakubowego szlaku będzie „Jarmark
kultury”, w ramach którego odbędzie się zabawa terenowa. Celem, do którego będziemy
zmierzać będzie Łupstych – miejsce, w którym biegnie szlak Jakubowy. Do udziału w tym
przedsięwzięciu zaprosimy zarówno dzieci, jak i ich rodziców, gdzie dzieci wspólnie z
przewodnikiem z PTTK wystąpią w roli „eksperta” w dziedzinie „Tropem świętego Jakuba –
patrona Miasta Olsztyna”. Wszyscy uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję obcowania z
przyrodą ukazując jej piękno i walory krajoznawcze (promowanie w ten sposób turystyki
regionu).
Podczas „jarmarku” dzieci przy ognisku przedstawią rodzicom historię Miasta Olsztyna i jego
patrona – „Legenda o świętym Jakubie patronie Olsztyna” – M. Zientary Malewskiej .
Wezmą udział w konkursie wiedzy zdobytej podczas realizowania kolejnych etapów podróży.
Dzieciom, które przebyły cały szlak Jakubowy zostanie uroczyście wręczony "Paszportu
Małego Pielgrzyma Świętego Jakuba". Rodzice na pamiątkę spotkania zostaną obdarowani
sporządzonymi przez dzieci „Dziennikami pielgrzyma”, w których uwieczniały one
pokonywane etapy ze swojej podróży.

Szlak św. Jakuba swój początek bierze w Polsce – rodzinnym kraju naszych przedszkolakówa kończy się w hiszpańskim mieście Santiago de Compostela. Skłoniło to nas do przybliżenia
dzieciom tradycji, kultury i sztuki tego południowego kraju, a także poszukiwania
podobieństw między kulturą rodzimą a hiszpańską. Zamierzamy odbyć tam „podróż
wirtualną”, żeby dzieci miały możliwość odszukania śladów Drogi świętego Jakuba i miejsca
jego spoczynku.

1. 8.

Spodziewane efekty:

Dziecko :



Prezentuje zdobytą wiedzę.
Aktywnie uczestniczy w zaproponowanych i organizowanych formach zajęć

w przedszkolu i poza nim.




Zdobywa w sposób bezpośredni wiedzę związana z historią naszego miasta.
Interesuje się zabytkami i dziedzictwem kulturowym swojej „małej ojczyzny”.
Przejawia zainteresowanie kulturą i życiem innego kraju.

Rodzice:



Zdobędą nowe doświadczenia i wiedzę na temat regionu.
Angażują się w proponowane formy działań.

Przedszkole:



Kreatywność nauczyciela.
Nawiązanie nowych znajomości i kontaktów niezbędnych podczas realizacji projektu.

Przemierzanie odcinków szlaku kulturowego wzbogaci dzieci i ich rodziców
o doświadczenia, ułatwiając tym samym proces identyfikacji poprzez sięganie do
własnych korzeni, w tym rodzinnego rodowodu.

1. 9.






Ewaluacja:

Ankieta dla rodziców i nauczycieli
Badanie dokumentów ( lista uczestników „Jarmarku kultury, scenariusze zajęć i
wycieczek, plany miesięczne, kronika )
Wywiad z rodzicami i dziećmi
Dyplomy, podziękowania.

Załącznik 5

Olsztyn 25.01.2013r.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie innowacji pedagogicznej:

Tropem świętego Jakuba - patrona Miasta Olsztyna.
Podróż szlakiem kulturowym i turystycznym.

w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Olsztynie.

Autorzy :
Jolanta Abłam ……………………………....
Magdalena Wróblewska ……………………

