
Innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej.

Opracowanie: Jakub Jasiński



OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA SPORTOWE
W RAMACH INNOWACJI :



Nauczyciel Dyplomowany Wychowania Fizycznego w ZSO Brwinów

Wykładowca akademicki w WSKFiT Pruszków

Trener z licencją UEFA A
• 10.2008 – 30.06.2014   - TRENER PIŁKI NOŻNEJ W MKS ZNICZ PRUSZKÓW ( GRUPY MŁODZIEŻOWE ORAZ DRUŻYNA SENIORÓW II LIGI )

• 1.07.2014 – 31.08.2014 - KS. LEGIONOVIA LEGIONOWO ( DRUŻYNA SENIORÓW II LIGI )

• 1.09.2014 – 30.06.2015    - TRENER PIŁKI NOŻNEJ PIASTOWSKIEJ AKADAEMII PIŁKARSKIEJ ( GRUPY MŁODZIEŻOWE PIŁKAREK NOŻNYCH )

• 1.09.2014 – 1.02.2018    - TRENER PIŁKI NOŻNEJ W GKS POGOŃ GRODZISK MAZ. ( GRUPY MŁODZIEŻOWE )

• 1.03.2018 – OBECNIE      - AP NAPRZÓD BRWINÓW/LSS  BRWINÓW



JAGODA BORCHERT

- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Trener II klasy piłki koszykowej

- Instruktor Piłki Siatkowej
- instruktor fitness i rekreacji ruchowej
- instruktor teatralizacji ruchu i dźwięku

- instruktor nordic walking



KRZYSZTOF TROCHIMIAK

Założyciel oraz trener w klubie BETA Błonie 

gdzie z drużynami dziewcząt osiągał wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Członek wydziału szkolenia oraz rady trenerów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej



ANDRZEJ PRZEKOP

Nauczyciel Dyplomowany Wychowania Fizycznego w ZSO Brwinów

Absolwent WSKFiT w Pruszkowie

instruktor piłki nożnej i piłki siatkowej 



Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka. 

Szczególnie ważną i nieocenioną funkcję spełnia w odniesieniu do dzieci. 

Młody człowiek bawiąc się, nabywa nowych umiejętności i wiadomości. 
Uprawiając systematycznie zajęcia sportowe odnosi wiele korzyści 
owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym 
zdrowiem.

Nieoceniony jest wpływ dodatkowych zajęć sportowych na właściwe 
wychowanie dziecka oraz jego rozwój społeczny. 



Mając na uwadze zdrowie dzieci oraz inne dobrodziejstwa płynące 
z uprawiania aktywności fizycznej, bierzemy udział w tworzeniu klasy 
innowacyjnej z ukierunkowaniem na piłkę nożną oraz piłkę siatkową.



JAK BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ 
KLASA  Z  INNOWACJĄ SPORTOWĄ?????



Powstanie oddzielna klasa pierwsza do której trafią 
wybrane dzieci objęte innowacją. 

Składać się będzie z 10-12 chłopców oraz 10-12 
dziewcząt. W klasie odbywać się będą normalne zajęcia 
dydaktyczne łącznie z 3 godzinami wychowania 
fizycznego ogólnego. 

Przed lub po zajęciach dydaktycznych ( w zależności od 
ułożenia planu lekcji )będą odbywały się zajęcia w 
ramach innowacji. Nauczyciele prowadzący zajęcia w 
ramach innowacji będą pomagać wychowawcy klasy.



Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie 
obiektów ZSO Brwinów



Od początku roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole 
działają klasy z innowacją sportową (obecnie 1c i 2c). 
Dzieci biorą bardzo aktywnie udział w zajęciach 
sportowych (zarówno chłopcy jak i dziewczynki). 
Klasy charakteryzują się bardzo dobrymi wynikami w 
nauce oraz dużo większą samodzielnością i dyscypliną 
niż równoległe kasy.
Uczniowie reprezentowali już szkołę w kilku turniejach 
sportowych gminnych i ogólnopolskich. W przyszłości 
liczymy, że będą reprezentować szkołę w zawodach 
zarówno gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich.









ZASADY REKRUTACJI DO KLASY Z INNOWACJĄ:



1. Złożenie podania przez rodzica o przyjęcie do klasy 
objętej innowacją sportową.
2. Jeśli liczba podań od chętnych przekroczy ilość miejsc 
zostaną zorganizowane testy sprawnościowe w formie 
zabaw dla dzieci. Ilość pkt zdobytych przez dane dziecko 
będzie decydowała o kolejności przyjęcia ( w przypadku 
równej ilości pkt głos decydujący, które dziecko zostało 
przyjęte, ma komisja w skład której wchodzą: Dyrektor 
ZSO w Brwinowie, oraz dwójka nauczycieli, która będzie 
od września prowadzić zajęcia w ramach innowacji ).



Dzieci uczestniczące w innowacji mają możliwość 
trenowania i podnoszenia swoich umiejętności 
sportowych w klubach.

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych 
z uczestnictwem ich dzieci w innowacji.

W przypadku problemów wychowawczych lub złych 
wyników edukacyjnych uczeń może zostać przeniesiony 
do innej klasy.



Testy sprawnościowe:



W przypadku kiedy ilość podań będzie większa niż liczba 
przewidzianych miejsc w klasie odbędą się testy 
sprawnościowe. 
Będzie to 6 konkurencji w których każde dziecko w zależności 
od wyniku w danej próbie będzie otrzymywało odpowiednią 
ilość punktów. Po zaliczeniu wszystkich prób punkty będą 
sumowane i najlepszych 10-12 chłopców oraz 
10-12 dziewczynek zostanie zakwalifikowanych do klasy 
pierwszej objętej innowacją sportową.
Testy odbędą się w czerwcu (jeśli pandemia ustąpi) lub pod 
koniec sierpnia.
Wszyscy rodzice zostaną poinformowani o dokładnym terminie 
testów.



Dziękuję za uwagę.


