
                                        
 

Szanowni Państwo 

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego Dolnośląskich Szkół  
 
Od 1 września 2010 roku działa w województwie dolnośląskim program Sprawny 
Dolnoślązaczek realizowany w 150 szkołach z udziałem ponad 13.000 dzieci. Natomiast od  
1 września 2009 roku obowiązuje nowa podstawa programowa. Obydwa te, ważne dla 
polskiej i dolnośląskiej szkoły wydarzenia, zmieniły wiele w zadaniach stojących przed 
wychowaniem fizycznym i edukacją zdrowotną uczniów klas I – III. 
 
Przypominamy, że najważniejszymi zadaniami reformy programowej w tych klasach są : 

a. zwrócenie uwagi na główny cel edukacji wczesnoszkolnej, którym jest wspomaganie 
dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, 
estetycznym i etycznym 

b. umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego, o ile posiadają umiejętność 
pracy z małym dzieckiem klasach I – III realizacji zadań z tego obszaru edukacyjnego 

 
Natomiast najważniejszymi zadaniami programu Sprawny Dolnoślązaczek są : 

a. uaktywnienie dzieci z klas I - III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy zajęć 

wychowania fizycznego 

b. pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom 

wychowania fizycznego w zaprogramowaniu działań z uczniami, które doprowadzą 

do zdobycia przez nich nowych umiejętności i sprawności 

 

Jak Państwo widzicie te główne zadania są prawie identyczne i uzupełniają się wzajemnie. 

Założenia obydwu programów opracowane przez zespoły naukowców i nauczycieli 

praktyków są już od dwóch lat w przypadku reformy i od roku w przypadku Sprawnego 

Dolnoślązaczka wkomponowywane w pracę szkół przez wielu nauczycieli.  

 

Uważamy, że najlepszym sposobem na wprowadzanie nowych rozwiązań jest korzystanie      

z wiedzy i doświadczenia tych, którzy mają już sukcesy w prowadzeniu zajęć wychowania 

fizycznego zgodnych z założeniami obydwu programów. I chociaż mamy już wiele 

przykładów na doskonałe rozwiązania, to ciągle jeszcze przed nami ten najważniejszy            

i najtrudniejszy etap - wdrożenie we wszystkich dolnośląskich szkołach reformy 

programowej i programu Sprawny Dolnoślązaczek. 

Problem ten dostrzegają Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  i Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, które wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym proponują 
rozpoczęcie dyskusji nad sposobami realizacji nowej podstawy programowej i programu 
Sprawny Dolnoślązaczek w dziedzinie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej             
w dolnośląskich szkołach. 
 
Chcemy pomóc Państwu w tym pierwszym etapie poprzez jak najszerszą informację                
o założeniach reformy i Sprawnego Dolnoślązaczka. Służyć mają temu m.in. powołanie 
punktów konsultacyjnych programu w Szkołach Podstawowych Nr 4 Świdnica, Nr 12 Lubin, 
Nr 15 Jelenia Góra i Nr 46 Wrocław i cykliczne spotkania nauczycieli realizujących program 



Sprawny Dolnoślązaczek. Głównym ich zadaniem jest pokazywanie na istniejących  
przykładach, że te nowe treści są już realizowane w naszych szkołach. 
 
Chcemy także pokazać Państwu pomysły na wprowadzanie nowej podstawy programowej     
i działań w programie Sprawny Dolnoślązaczek. Służyć temu ma między innymi konkurs, 
dofinansowywany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na 
najlepszy projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego oparty na założeniach reformy 
programowej i programu Sprawny Dolnoślązaczek, możliwy do realizacji w dolnośląskich 
szkołach. Konkurs skierowany jest do nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania 
fizycznego, a jego regulamin zamieszczony jest w załączniku do niniejszego listu. 
 
Zapraszamy do udziału. Najlepsze pomysły umieścimy w III części Poradnika dla Nauczycieli 
realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek. Honorarium autorskie i inne cenne 
nagrody  czekają 
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie SZS Dolny Śląsk – www.dolnoslaski.szs.pl 
 
 
 
 
    Dolnośląski Kurator Oświaty                    Wicemarszałek                 
Przewodnicząca SZS „ Dolny Śląsk „                                             Województwa Dolnośląskiego 

                                                                                 
               Beata Pawłowicz                       Radosław Mołoń    
 
 
 
 
 Wrocław, 15.11.2011 r. 
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KONKURS 

„ MÓJ PROJEKT EDUKACYJNY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                    
I DZIAŁAŃ PROPAGUJĄCYCH KULTURĘ FIZYCZNĄ I ZDROWY STYL ŻYCIA  

DOSTOSOWANY DO  NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK „ 
 

I. Cel  konkursu 
Wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych wychowania fizycznego, które w pełni 
zaspokajają oczekiwania i potrzeby uczniów związane z : 
 przygotowaniem do uczestnictwa w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej,            

a także po jej zakończeniu, 
 inicjowaniem i współorganizowaniem aktywności fizycznej, 
 wyborem  całożyciowych form aktywności fizycznej, 
 kształtowaniem  prozdrowotnego stylu życia, 
 realizacją programu Sprawny Dolnoślązaczek, zdobywaniem poszczególnych 

sprawności,   
 ciekawymi formami pracy uatrakcyjniającymi działanie programu Sprawny 

Dolnoślązaczek   i angażującymi w jego działanie, oprócz uczniów także inne osoby, 
które go wspomagają, m.in. rodziców, środowisko lokalne i innych  

 
Konkurs obejmuje projekty realizowane w klasach I – III dolnośląskich szkół, zwłaszcza tych 
realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek. 
 
Prace konkursowe mogą opisywać konkretny projekt edukacyjny, mieć formę konspektu lekcji, 
sprawozdania z działania wprowadzającego założenia reformy programowej lub programu Sprawny 
Dolnoślązaczek, pomysłu na pomoc edukacyjną służącą uatrakcyjnieniu programów lub inne 
działania  
 
II. Organizatorzy 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu 
 
III. Etapy konkursu 
 do 30.01.2012 przesłanie programów do Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk„ 

we Wrocławiu. Forma i objętość projektów dowolna. Liczba projektów opracowanych 
i nadesłanych przez jednego autora nieograniczona 

 1-20.02.2012 ocena projektów przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli 
Organizatorów, Akademii Wychowania Fizycznego i członków zespołu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej ds. reformy programowej 

 5.03.2012 zawiadomienie autorów najlepszych prac o wynikach konkursu 
 ok. 30.03.2012 ogłoszenie wyników konkursu na konferencji szkoleniowej                    

p.t. „Realizacja nowej podstawy programowej i programu Sprawny Dolnoślązaczek - 
dolnośląski model szkolnej kultury fizycznej „. W trakcie konferencji prezentacja 
najlepszych projektów.  

 
IV. Uczestnicy 
W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego wszystkich szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Organizatorzy 
dopuszczają do konkursu prace zespołów nauczycielskich . 
 



 
 
V. Nagrody 
Nagrodą główną dla wyróżnionych prac będzie ich opublikowanie w Poradniku dla 
Nauczycieli realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek – III część,  wraz z otrzymaniem 
honorarium autorskiego. Przewidujemy także nagrodzenie autorów najlepszych pomysłów 
specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez Organizatorów i Sponsorów programu 
Sprawny Dolnoślązaczek 
 
VI. Uwagi końcowe 
 Komisja Konkursowa oprócz oceny merytorycznej projektów specjalnie promowała 

będzie te, które będą brały pod uwagę możliwość dostosowania ich do nowej 
podstawy programowej wychowania fizycznego i jak najszerszego stosowania               
w szkołach realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek oraz wprowadzenie ich 
jako modelowego rozwiązania w dolnośląskich szkołach 

 prace na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej  na adres        
e-mail : szs@sport.wroclaw.pl. Termin przesłania prac do SZS upływa 30.01.2012 r.    
o godzinie 15,00. Prosimy, aby prace zapisane były w programach, które zawiera 
pakiet Office: Word, Excel, Power Point, ew. zdjęcia i ilustracje w jpg. lub bmp. Prosimy 
o zamieszczenie w pracach informacji o autorze ( autorach ): imię, nazwisko, szkoła, 
adres do korespondencji, telefon 

 prosimy, jeżeli to możliwe o przesyłanie prac wcześniej; ułatwi to ich ocenę przez 
Komisję Konkursową  

 zaproszenia na konferencję zostaną przesłane na adresy szkół oraz opublikowane na 
stronie internetowej www.dolnoslaski.szs.pl  
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