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Cele podejmowanych
działań

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w ramach kalendarza
Szkolnego Związku Sportowego. Umożliwienie uczniom uzdolnionym ruchowo
indywidualnego rozwoju. Wdrażanie uczniów do podejmowania różnorodnej aktywności
ruchowej. Uczulenie na właściwe i bezpieczne korzystanie ze szkolnych urządzeń
sportowych. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości: wytrwałości w działaniu,
odwagi, odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, walki „fair play”.

Przykłady
systemowych działań
na rzecz uczniów
zdolnych

Udział w cyklu zawodów sportowych „Czwartki Lekkoatletyczne” organizowanych przez
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Uczniowie rywalizują w konkurencjach
lekkoatletycznych przewidzianych programem nauczania wychowania fizycznego.
W roku szkolnym odbywa się zwykle od 8 do 10 imprez. Uczniowie za swoje starty
zdobywają punkty, najlepsi mają szansę reprezentować powiat świecki w finale
ogólnopolskim. Nasza szkoła bierze czynny udział w tych zawodach od ok. 10 lat. Co
roku uczestniczy w niej ok. 40 uczniów, w tym ok. 20 regularnie (grupa ze Szkolnego
Koła Sportowego). Udział w programie „Polubić sport”. To program przygotowany przez
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, w którym nasza szkoła uczestniczy od
samego początku. Polega on na tym, że nauczyciel wychowania fizycznego wspomaga
pracę wychowawców klas I–III, prowadząc wspólnie z nimi jedną godzinę tygodniowo
zajęć ruchowych. Finałem programu w każdym roku są zawody sportowe dla klas
młodszych. Udział w nim wzbogaca warsztat pracy nauczycieli nauczania
zintegrowanego, a jednocześnie pozwala nauczycielowi wychowania fizycznego na
wczesne wykrywanie uczniów uzdolnionych sportowo i włączanie ich do zajęć SKS.
Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne metody, to metody ścisłe.
Ukształtowanie nawyku ruchowego wymaga wielu powtórzeń, a to często wyklucza
metody aktywne. Ale stosuję je oczywiście w celu uatrakcyjnienia zajęć. Największą
popularnością cieszą się modyfikacje znanych gier zespołowych. Np. piłkarskie dwa
ognie, koszykówka do czterech koszy, gra w korfball, która jest połączeniem koszykówki
i piłki nożnej, inaczej nazywana piłką ręczną bez kozłowania. Z racji warunków jakie
posiadamy uczniowie lubią też zajęcia w terenie: biegi, podbiegi, pokonywanie
naturalnych przeszkód itp.

Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy
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Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

Praca z uczniami zajmującymi się lekką atletyką wymaga siłą rzeczy indywidualizacji.
Z każdym uczniem wybierającym konkretną konkurencję lekkoatletyczną muszę
pracować indywidualnie. Oprócz tego indywidualizuję zajęcia z tenisa stołowego –
początkujący stanowią odrębną grupę, zaawansowani kolejną.

Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

W minionym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 20 imprezach
sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. W każdej z tych imprez
startowało od 3 do nawet 25 osób. W wydarzenia sportowe zaangażowane było ok. 70%
uczniów klas IV–VI. Były to zawody w zespołowych grach sportowych: koszykówka,
piłka nożna, siatkówka i piłka ręczna, a także w lekkiej atletyce i tenisie stołowym.
Większość imprez było o zasięgu gminnym, ale zdarzały się również rangi powiatowej,
a nawet ogólnopolskiej. Do największych sukcesów należy zaliczyć: czołowe miejsca w
biegach przełajowych dziewcząt, III miejsce w gminie Świecie w rozgrywkach piłki
nożnej dziewcząt, IV miejsce w gminie Świecie w rozgrywkach siatkówki chłopców, III
miejsce dziewcząt w Czwórboju lekkoatletycznym, III miejsce w gminie Świecie w tenisie
stołowym zespołowym i indywidualnym, IV miejsce w koszykówce dziewcząt. Osobnym
działaniem był udział w cyklicznych zawodach pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”.
Odbyło się ich siedem w ciągu roku szkolnego. Uczniowie startując zdobywali punkty dla
siebie oraz dla szkoły. Najlepsi reprezentowali gminę i powiat świecki na zawodach
ogólnopolskich w Łodzi. Nasza szkoła była najmniejszą startującą placówką.
W klasyfikacji generalnej szkół z gminy Świecie zajęliśmy III miejsce. Reprezentacja
gminy Świecie w zawodach ogólnopolskich liczyła 15 zawodników, z czego 7 to
uczniowie naszej szkoły. Dwoje ze startujących otarło się o finał swojej konkurencji, czyli
o dwunastkę najlepszych zawodników w Polsce. W programie „Polubić sport” nasze
klasy zajęły czwarte miejsce na dwanaście startujących.

Czy szkoła posiada
Szkolny System
Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

Nie posiada.

Współpraca z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
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