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PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Rok szkolny 2021/2022 

 

W naszym kraju sport jest bardzo ważną dziedziną życia, wdrażanie uczniów do 

szeroko pojętej kultury fizycznej jest zadaniem nauczycieli wychowania fizycznego na 

każdym etapie edukacyjnym. Motywowanie uczniów do aktywności ruchowej w czasie 

wolnym od zajęć edukacyjnych, zapoznanie ich z szeroki wachlarzem dyscyplin sportowych 

to nie lada wyzwanie wszystkich pedagogów. Coraz trudniej zachęcić uczniów do udziału 

w zajęciach sportowych, w treningach klubowych. Niestety ich sprawność fizyczna z roku na 

rok jest coraz niższa, z pewnością do tej sytuacji w ostatnim czasie przyczyniła się 

długotrwała izolacja społeczna spowodowana pandemią Covid -19. Mimo, że zauważamy, iż 

wielu ludzi uprawia sport amatorsko, podziwiamy sukcesy naszych sportowców na 

Igrzyskach Olimpijskich czy innych zawodach krajowych lub międzynarodowych, wciąż 

trudno zmotywować naszych uczniów do aktywnego stylu życia.  

Na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia postaramy się wypracować 

sposoby jak uatrakcyjnić i zachęcić uczniów do czynnego udziału w wydarzenia sportowych 

organizowanych na terenie szkoły, jak również tych poza placówką. Zapoznamy się 

z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpiecznej organizacji wycieczek. Opanujemy 

technikę pracy w graficznym programie Canva, który umożliwi nam w atrakcyjny sposób 

przekazywanie informacji na temat planowanych wydarzeń rekreacyjno – sportowych. 

 

 

Czas realizacji:  rok szkolny 2021/2022 

Grupa docelowa:  nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych powiatu głogowskiego  
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Obszar:  podniesienie kompetencji nauczycieli dotyczących właściwego planowania i 

organizacji dużych przedsięwzięć rekreacjyno – sportowych dla uczniów 

Tworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli dotyczących 

rozwiązań organizacyjno-metodycznych 

 

Cel główny: 

o  tworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli dotyczących 

rozwiązań organizacyjno-metodycznych w zakresie szkolnego wychowania 

fizycznego w tym w szczególności: podniesienie kompetencji  w planowaniu 

i organizacji dużej imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym; 

o    zdobycie umiejętności w zakresie organizacji wycieczki szkolnej, zadania opiekuna 

i kierownika zgodnie z przepisami; 

o    wprowadzenie nauczycieli w samodzielne i sprawne przygotowanie dokumentacji 

opracowanej w Canvie. 

 

Cele szczegółowe: 

o zorganizowanie strefy lub klubu kibica w szkole; 

o wdrożenie społeczności uczniowskiej do kulturalnego kibicowania (opracowanie 

dekalogu kibica przez uczniów, aktywne uczestnictwo w wyjściach lub wyjazdach na 

mecze w różnych dyscyplinach sportowych); 

o podniesienie kompetencji dotyczących właściwego planowania i organizacji wyjść 

lub wyjazdów na mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

o wykorzystanie Canvy do opracowania zaproszeń, dyplomów, plakatów promujących 

różne przedsięwzięcia inicjowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

 

Formy realizacji: spotkania sieci, seminaria, warsztaty 

Osoba odpowiedzialna:  Beata Bielska – koordynator sieci. 
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Harmonogram pracy Sieci na rok szkolny 2021/2022 

 

Temat spotkania  Cele spotkania Forma 

realizacji  

 

Termin 

realizacji  

1. Spotkanie organizacyjne 

sieci współpracy i 

samodoskonalenia 

- zaproszenie do sieci 

współpracy i samodoskonalenia 

nauczycieli wf 

-zdiagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych nauczycieli wf 

- DEKLARACJA 

PRZYSTĄPIENIA DO SIECI 

WSPÓŁPRACY I 

SAMOKSZTAŁCENIA 

- zaplanowanie tematyki i form 

szkoleniowych przewidzianych 

do realizacji 

 

W trakcie 

konferencji 

otwarcia  

Spotkanie 

sieci 

 

 

wrzesień / 

październik 

2021 r. 

2. Jak zorganizować strefę 

kibica, klub kibica? 

Jak bezpiecznie 

zorganizować wyjazd, 

wyjście dla kibiców na 

zawody? 

- planowanie pracy w zakresie 

realizacji zadań mających na 

celu stworzenie w szkole 

strefy lub klubu kibica 

 

- współpraca nauczycieli z 

zespołów samokształceniowych 

w umacnianiu postaw 

kulturalnego kibicowania wśród 

uczniów  

- poznanie regulacji prawnych 

dotyczących bezpiecznego 

zorganizowania wycieczki lub 

wyjazdu na zawody sportowe 

seminarium 

 

listopad 

2021r. 

3.  Jak zorganizować dużą 

imprezę o charakterze 

rekreacyjno – sportowym? 

Tworzymy scenariusz 

imprezy 

 

- podniesienie kompetencji  

w zakresie organizacji dużych 

imprez rekreacyjno – 

sportowych  

 

- wymiana doświadczeń w 

zakresie przygotowania i 

realizacji scenariusza dużych 

imprez 

 

seminarium 

 

 

marzec  

2022 r. 
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- podniesienie kompetencji  

w zakresie oceny efektywności 

działań mających na celu 

motywowanie uczniów do 

aktywności fizycznej w czasie 

wolnym. 

4. Canva dla nauczyciela 

wychowania fizycznego 

 

 

- podniesienie kompetencji  

w zakresie pracy w programie 

graficznym, 

 -ocena stopnia realizacji celów 

Sieci 

- indywidualna refleksja, 

- wybór obszaru i tematyki pracy 

Sieci na rok szk. 2022/2023, 

- wnioski do pracy w roku szk. 

2022/2023.  

warsztat maj 2022 r. 

 

Opracowanie: Beata Bielska – koordynator Sieci 


