
 INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
Innowacja o charakterze metodyczno-organizacyjnym 
dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej 
I. WSTĘP 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051) 
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 ze zmianami) 
Autor innowacji: mgr Elżbieta Markowska
Czas realizacji: od 1 IX 2019 do 26. VI 2020  
Zakres innowacji: grupa uczniów klas VII- VIII

II. PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI 

 WSTWSTĘP 
Celem innowacji jest wprowadzenie zmian w organizacji pracy oraz modyfikacji 
treści programowych , które pozwoliłyby każdemu uczniowi 
indywidualny rozwój sprawności fizycznej na miarę jego możliwości. 
Jednocześnie dałyby możliwość zaszczepienia potrzeby aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia  oraz potrzebę aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

 GŁÓWNE CELE INNOWACJI: 

  Podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego 

  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mniej sprawnych 

  Wyrobienie wśród uczniów potrzeby aktywnego wypoczynku 

  Zwiększenie poczucia własnej wartości u uczniów mniej sprawnych 

  Harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu 

III. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WPROWADZENIA INNOWACJI 

Przewiduję, iż w wyniku realizacji programu wystąpią pozytywne 
zmiany w zakresie: 
  uzyskiwanych wyników edukacyjnych 
  funkcjonowania szkolnego i społecznego uczniów, 
  poprawy sprawności motorycznej uczniów, 
  poczucia własnej wartości, 



  odnoszenia przez uczniów mniej sprawnych oraz niepełnosprawnych 
sukcesów w edukacji szkolnej 
  integracji uczniów niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą i komunikacji w 

zespole 
  poczucia odpowiedzialności za siebie i innych 
  tolerancji wobec inności 
  przełamywania własnych słabości i ograniczeń 

IV. DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH 
INNOWACJI 

 WST WSTUdział w zawodach sportowych ujętych w Miejskim Harmonogramie 
Imprez Szkolnych na rok 2019/20.

 WSTWyjazd WSTna WSTlodowisko.

 WSTUdział w Rajdzie Rowerowym organizowanym corocznie w ramach 
Dni Bełżyc. 

 WSTZorganizowanie WSTrajdu WSTrowerowego.

 WSTZajęcia sportowe podczas festynu rodzinnego.

 Pytania kluczowe. 

1. Jak udział uczniów w zajęciach wpłynął na ich wyniki edukacyjne? 
2. Czy zwiększyła się motywacja uczniów do udziału w lekcjach wf? 
3. Czy wprowadzone metody oraz działania wychowawcze przyczyniły się 
do przełamania własnych słabości i barier? 
4. Czy uczniowie nabyli umiejętności odpowiedzialności za własne 
zdrowie? 
5. Jakie było zainteresowanie zaproponowanymi zajęciami 
fakultatywnymi ze strony uczniów? 


