
 

 

 

 

 

1.  Wyszczególnienie  zadań  do  realizacji  w  roku  szkolnym  2020 / 2021                
 
                -   przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w zakresie obowiązkowej, fakultatywnej godziny wychowania fizycznego; 

 -  opracowanie planu pracy Nauczyciela […]; 
 -  opracowanie  Szkolnego  Kalendarza  Imprez  Sportowych... 

 

2. Analiza i omówienie wybranego – do realizacji – PROGRAMU  NAUCZANIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO                                 

wg „nowej podstawy programowej”;  sformułowanie wniosków do dalszej pracy. 

3. Omówienie narzędzi pomiaru dydaktycznego;  dokonanie zmian niektórych sprawdzianów umiejętności w kl. IV-VIII szkoły  

podstawowej . 

    Przyjęcie norm do oceny sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego  /testy  sprawności  fizycznej/... 

4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela: 

    - analiza ofert w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wych. fizycznego ; udział w kursach  

      doskonalących pracę nauczyciela wychowania fizycznego (np.:  pierwsza pomoc); 

    - udział w radach szkoleniowych; 
 

5. Wdrażanie przedsięwzięć i programów: 

                    - opracowanie planów zajęć pozalekcyjnych: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka i unihokej; 
 

6. Dzielenie się  wiedzą w pracy  z  nauczycielami  innych  przedmiotów:   

                    - dyskusje i wymiana informacji po kursach, szkoleniach; scenariusze zajęć; 
 

7. Wykorzystanie technologii komputerowej;  opracowanie dokumentacji: 

                    - rozkładów materiału;  

                    - planów pracy zajęć pozalekcyjnych; 

                    - narzędzi badawczych; 

                    - śledzenie aktualności na portalach internetowych; 

                    - wyszukiwanie i przetwarzanie z Internetu informacji do celów dydaktycznych i wychowawczych; 

8.  Praca z uczniem zdolnym:  

                    - przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na szczeblu powiatu, , województwa  (wg kalendarza  

                      Imprez POSM  w  Pucku  oraz  SZS w Gdańsku); 

                    - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej , nożnej i unihokeja; 
 

9. Organizacja   Mistrzostw  Szkoły   z wybranych dyscyplin bądź gier zespołowych w zależności od zainteresowania uczniów                    

( zwiększanie aktywności ruchowej uczniów) – w tym  :  

                  - PLEBISCYT  na  10.  NAJLEPSZYCH  SPORTOWCÓW   SZKOŁY; 

                  - KONKURS  na   NAJBARDZIEJ  USPORTOWIONĄ  KLASĘ; 

                 - ZAWODY  SPORTOWE  ZGODNIE  ZE  SZKOLNYM  KALENDARZEM  IMPREZ  SPORTOWYCH... 

10.  Publikowanie informacji o wynikach sportowych: 

                     - szkolna witryna WWW; 

                    - tablo z dyplomami za osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym; 

                    - gabloty;  

                    - prasa lokalna; 

                     

11.  Baza i sprzęt sportowy:  

                - sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego przyborów i przyrządów sportowych oraz informowanie o usterkach, 

                - drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów, 
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              -  składanie zapotrzebowania do dyrektora  szkoły na przybory i przyrządy wg bieżących potrzeb (zakupy w miesiącu 

                   listopadzie  lub  grudniu  2020 roku:        

                        

12. Udział w zadaniach ogólnoszkolnych . 

13 . Współpraca z innymi szkołami i z organizacjami w środowisku lokalnym. 

15. Promocja szkoły. Współpraca z prasą lokalną-podawanie wyników sportowych uzyskanych w zawodach. 

16. Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez inne organizacje;  

                  - dokumentowanie osiągnięć  sportowych (np. szkolna witryna WWW ,kronika szkolna). 

 

 

                   Nauczyciel  wychowania   fizycznego 

  Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka  w  Żarnowcu: 

          

                                                                                           Roman  Wiśniewski 


