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Cele:

1. Wybór nowego programu nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły
podstawowej i opracowanie nowych planów pracy dla klasy IV,V,VII i VIII.

2. Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego w celu realizacji Rocznego Planu
Pracy:

a) Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

b) Efektywniejsze działania mające na celu realizację zainteresowań dzieci sportem i
rozwijania ich umiejętności sportowych.

c) Jednolite oddziaływania wychowawcze.

d) Odpowiedni podział zadań między nauczycielami wychowania fizycznego.

3. Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego w wprowadzaniu zmian w PZO.

4. Podnoszenie jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

5. Wprowadzenie nowych zawodów wewnątrzszkolnych.



6. Udział nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji Kalendarza Imprez Szkolnych.

Zadania:

1. Powołanie zespołu i ustalenie planu działań.

2. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów między innymi przez:

a) Wprowadzanie różnorodnych ćwiczeń kształtujących poszczególny cechy
motoryczne w formie zabaw i rozgrywek między klasowych.

b) Podjęcie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej uczniów
słabszych:

- poznanie słabych stron ucznia.

- motywowanie ucznia do ćwiczeń na lekcjach.

- motywowanie ucznia do aktywnego udziału w zajęciach sportowych poza
lekcyjnych (SKS, basen).

- motywowanie ucznia do aktywnego udziału w zawodach sportowych.

3. Efektywniejsze działania mające na celu realizację zainteresowań dzieci sportem
poprzez:

a) Uczestnictwo w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego.

b) Udział w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych na różnym szczeblu.

c) Współpraca z lokalnym klubem sportowym (LKS „Omega” Kleszczów) – zajęcia
treningowe, zawody.

d) Zajęcia na basenie – nauka pływania i doskonalenie.

4. Jednolite oddziaływania wychowawcze:

a) Uświadamianie uczniom potrzeby ruchu i zdrowego stylu życia poprzez czynny
wypoczynek (jazda na rowerze, bieganie, gra w piłkę, pływanie, gry i zabawy)
oraz zdrowe odżywianie.

b) Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu sportowym klasy i szkoły
(zawody międzyklasowe i międzyszkolne).

c) Pogadanka na temat zdrowego odżywiania mającego wpływ na sprawność
fizyczną każdego człowieka.

d) Wdrażanie przepisów gry fair play w czasie zajęć i zawodów.



e) Ustalenie norm i zasad oceniania zachowań i aktywności uczniów na zajęciach
poza lekcyjnych i zawodach sportowych.

f) Wdrażanie zasad Wzorowego Ucznia – Sportowca- bieżąca wymiana informacji
na temat zaobserwowanych zachowań ucznia.

5. Odpowiedni podział zadań między nauczycielami wychowania fizycznego:

a) Zaangażowanie nauczycieli w realizację imprez sportowych:

- organizacja zawodów szkolnych

- organizacja okolicznościowych imprez sportowych

- udział w corocznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w różnych dyscyplinach
sportowych

- udział w zawodach klubowych

b) Utworzenie ściennej gazetki informacyjno – sportowej.

6. Podnoszenie jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego poprzez:

a) Wymianę doświadczeń i zdobytej wiedzy między nauczycielami celem tworzenia,
wzbogacenia i doskonalenia własnego warsztatu pracy

b) Gromadzenie literatury fachowej.

c) Wspólne omawianie zajęć lekcyjnych i udziału w zawodach sportowych.


