
Wojewódzka konferencja naukowo-metodyczna  

ORGANIZATOR: 

• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie  

PATRONAT: 

• Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Wychowania Fizycznego  

• Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

CELE KONFERENCJI: 

1. Analiza podstawowych założeń i wymagań szczegółowych procesu wychowania 

fizycznego w klasach I-VIII szkoły podstawowej. 

2. Przedstawienie sposobów diagnozowania osiągnięć ucznia w odniesieniu do nowej 

podstawy programowej. 

3. Zaprezentowanie przykładowych rozwiązań praktycznych w realizacji wybranych 

celów operacyjnych wychowania fizycznego. 

4. Propozycja działań profilaktycznych w aspekcie zapobiegania wadom postawy 

ciała u uczniów. 

5. Wymiana poglądów, myśli i dyskusja nad głównymi problemami wychowania 

fizycznego w szkole podstawowej. 

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: 

• mgr Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezes Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie 

• mgr Jacek Bigus – Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego 

• prof. dr hab. Wojciech Czarny – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

• dr hab., prof. nadzw. Emilian Zadarko - Wydział Wychowania Fizycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

• dr Krzysztof Warchoł, prof. ośw. – Wydział Wychowania Fizycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

MIEJSCE:  

Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, ul. Cicha 2 a 

TERMIN: 

24.11.2017 r. (piątek) 

UCZESTNICY: 

• nauczyciele wychowania fizycznego, 

• działacze sportu szkolnego, 



PROGRAM KONFERENCJI: 

do godz. 9.50  

 rejestracja uczestników konferencji,  

godz.  10.00 

 rozpoczęcie konferencji, przedstawienie celów i programu konferencji 

godz. 10.30  

 "Uczestnictwo dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego                               

w świetle doniesień medialnych i badań naukowych"  

 dr hab. prof. nadzw. Rajmund Tomik - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów AWF 

J. Kukuczki w Katowicach 

godz. 11.30 

 „Program nauczania wychowania fizycznego w świetle nowej podstawy 

programowej – przykład autorski”  

 dr Krzysztof Warchoł, prof. ośw. – Wydział Wychowania Fizycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

godz. 12.00 

 przerwa kawowa 

godz. 12.30 

 „Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnego wychowania fizycznego” 

 mgr Danuta Duliban – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 

godz. 13.00 

 „Wskaźniki budowy ciała dzieci w wieku szkolnym” 

 dr hab., prof. nadzw. Emilian Zadarko, mgr Piotr Matłosz, Wydział Wychowania 

Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 

godz. 13.30 

 „Program „Szkolny Klub Sportowy” jako uzupełnienie zajęć wychowania 

fizycznego w szkole – podsumowanie edycji 2017 i plany na 2018 rok” 

 mgr Jacek Bigus – Dyrektor Biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego w Rzeszowie 

godz. 15.oo  - podsumowanie i zakończenie konferencji 

Uwagi: 

• Prosimy o zgłaszanie się na konferencję na drukach w załączeniu:  

osobiście, e-mailem (podkarpackiszs@wp.pl) lub faksem (17 856 44 82).  

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty konferencji (wynajem sali, 

wykładowcy, serwis kawowy, certyfikaty) pokrywa Podkarpacki Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy ze środków samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Uczestniczy przyjeżdżają na własny koszt. 

mailto:podkarpackiszs@wp.pl

