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Nazwa i adres szkoły                Imię i nazwisko lidera 

Zespół Szkół Publicznych – Gimnazjum w Łęknicy  

ul Wojska Polskiego 19         Iwona Przyślak 

68-208 Łęknica  
 

województwo lubuskie 

 

Informacja o realizacji programu KIK 34 w roku szkolnym 2013/2014 

 

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie działań podejmowanych w ramach realizacji programu. Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

poprzez zakreślenie obwódką odpowiedzi TAK lub NIE, a w miejsca kropek wpisać własną wypowiedź. 

 

Liczba uczniów biorących udział w programie:  94 

Liczba uczniów w szkole:  94 

Liczba klas objętych programem: 6 
 

 

1. Organizacja przez uczniów imprezy sportowo-rekreacyjnej  

 

 
 Czy w bieżącym roku szkolnym uczniowie przy współpracy z nauczycielem przeprowadzili ogólnoszkolną lub międzyklasową 

imprezę sportowo rekreacyjną?   tak. 

 

 Jeśli tak, to podać krótki opis imprezy:  

 

Dnia 24.09.2013 roku na boisku przy Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy rozegrano turniej unihokeja chłopców i piłki koszykowej dziewcząt 

na poziomie gimnazjum.  
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Unihokej chłopców: 

W turnieju udział wzięli uczniowie ze Gimnazjum w Trzebielu, z Free Schule Boxberg ( dwie drużyny) oraz ze Gimnazjum w Łęknicy. 

Zawody rozegrano systemem każdy z każdym i grano 2 x 10 min. 

Piłka koszykowa dziewcząt: 

W turnieju wzięły udział zawodniczki z Gimnazjum w Trzebielu, Free Schule Boxberg i Gimnazjum w Łęknica. Grano systemem każdy z 

każdym, 2 x 15 minut. 

 

 

 Załączona dokumentacja (zgodna z wymogami koniecznymi do uzyskania certyfikatu) 

 zdjęcia z imprezy (3 sztuki, w formie elektronicznej) 

 scenariusz imprezy (max. 1 strona A4) 

 % uczniów szkoły, którzy wzięli udział w imprezie 25% 
 
 

 Komentarz/ uwagi:  
Całość imprezy zakończyło wręczenie dyplomów i pucharów dla każdej drużyny. Wszyscy uczestnicy otrzymali również ciepły posiłek, napoje 

oraz drobne słodycze. Mimo ciągle padającego deszczu zawody były udane, odbyły się w przyjaznej atmosferze. 

 

2. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej  

 

 

 
 Czy w ramach programu odbyła się minimum jeden raz w roku którakolwiek z wymienionych poniżej form promujących aktywność 

fizyczną młodzieży?     tak 

 

        Zaznaczyć w tabeli X przy tej/tych która/e się odbyła/y 
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 Krótk

i opis 

impre

zy  

2014 roku na wielofunkcyjnym boisku odbyły się między klasowe mistrzostwa naszego gimnazjum. W imprezie udział wzięli 

Forma aktywności  tak termin % uczniów 

biorących udział 

międzyklasowe zawody sportowe  

(dyscyplina sportu:(Piłka nożna) 

 

X 12.04.2014 50% 

rajd rowerowy X 28.09.2013 43% 

rajd pieszy    

impreza sportowo-rekreacyjna (jaka? Pierwszy \Dzień 

wiosny na sportowo) 

 

X 21.03.2014 100% 

inna / jaka? ………………………………………………………………………………….. 
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przedstawiciele sześciu klas. Drużyny grały systemem "Każdy z każdym". Grano 2x12min. Mistrzem szkoły zgodnie z oczekiwaniami 

została klasa IIIA, na drugim miejscu uplasowała się klasa IIb, która wyprzedziła klasę IIa. Każda klasa otrzymała dyplom oraz 

pamiątkowe puchary. 

 Załączona dokumentacja (zgodna z wymogami koniecznymi do uzyskania certyfikatu) 

 zdjęcia z imprezy (3 sztuki, w formie elektronicznej) 

 scenariusz imprezy (max. 1 strona A4) 

 % uczniów szkoły, którzy wzięli udział w imprezie 50% 

Komentarz/ uwagi: 

Piłka nożna jest dyscypliną sportową, która jest najbardziej popularna wśród naszych uczniów. Dlatego też dopisała frekwencja 

mimo tego że zawody odbyły się w sobotę (dzień wolny). Jest to cykliczna impreza przeprowadzana w naszej szkole. W związku z 

oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego, pierwszy raz turniej odbył się poza salą sportową. 

 
 

3. Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego i oferty zajęć do wyboru w ramach 2 godzin WF 

 

 Czy szkoła opracowała/zmodyfikowała i wdrożyła system oceniania z WF, którego celem jest motywowanie ucznia do 

podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym?    tak 

 

 

 Załączona dokumentacja (zgodna z wymogami koniecznymi do uzyskania certyfikatu)  

 przedmiotowy system oceniania z WF – wybrane punkty w PSO, świadczące o tym, co jest priorytetem w ocenianiu ( max. 1 

strona A4) 

 

 

 Czy szkoła wdrożyła ofertę zajęć do wyboru (w ramach zajęć WF w systemie klasowo-lekcyjnym lub jako zajęcia do wyboru)?    

tak 
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 Załączona dokumentacja (max. 1 strona A4) dołączona do sprawozdania w postaci modelu organizacyjnego wychowania 

fizycznego w szkole, w tym:  

 liczba godzin realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym i jako zajęcia do wyboru (2+2, 3+1 itp.) 

 formy aktywności ruchowej w ramach oferty zajęć do wyboru,  

 organizacja i sposób realizacji zajęć do wyboru, itp. 

 

 Czy szkoła wdrożyła system ograniczający liczbę długoterminowych zwolnień lekarskich z WF?     nie 

 

 Liczba zwolnień lekarskich długoterminowych z WF w roku szkolnym poprzedzającym wdrożenie systemu: 2 

 

 Liczba zwolnień lekarskich długoterminowych z WF w bieżącym roku szkolnym: 1 

 

 Komentarz/Uwagi: W naszej szkole nie ma problemu ze zwolnieniami długoterminowymi, dlatego też nie musieliśmy wdrażać 

programu ograniczającego tego rodzaju zwolnień lekarskich. 

 

 
 


