
Anetta Adamczuk, nauczyciel dyplomowany, magister wychowania fizycznego - AWF 1991r., 

specjalność nauczycielska, posiadam 31 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 

wychowania fizycznego. Od 2003 r. do chwili obecnej pracuję w I Liceum Ogólnokształcącym                         

w Oleśnicy, a wcześniej w Gminnej Szkole Podstawowej w Oleśnicy, Młodzieżowym Domu Kultury             

w Oleśnicy i w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim. Posiadam duże doświadczenie zawodowe 

pracując m.in. jako zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy.  

Dodatkowe kwalifikacje: 2005 r. - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, 

2001 r.- studia podyplomowe w zakresie biomechanika w korekcji wad postawy ciała, gimnastyka 

korekcyjno – kompensacyjna.  Kursy i szkolenia: 2011 - "Wychowanie fizyczne i edukacja dla 

bezpieczeństwa", "Polskie tańce i pieśni ludowe", 2009 - "Innowacje i eksperymenty. Programy własne 

i projekty", 2008 - licencja sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej, 2007 - "Doskonalenie 

umiejętności 2008 – licencja sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej, 2007 – kurs 

„Doskonalenie umiejętności wychowawczych. Efektywna komunikacja w szkole”, 2006 – certyfikat 

uczestnictwa „Taniec Fanky Jazz, Street Dance, Latino, Piłki Fit Ball”, 2005 – „Mierzenie jakości pracy 

szkoły i placówki”, 2003 – „Edukacja interpersonalna w relacji nauczyciel – nauczyciel”, 2002 - kurs 

sędziów piłki nożnej, „Podstawy posługiwania się technikami informatycznymi”, licencja trenera klasy 

B, 2000 – „Tworzymy programy autorskie w oparciu o podstawę programową”, 1999 – nowoczesne 

formy gimnastyki, II stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego, 1998 – kurs piłki 

siatkowej, 1995 – Okręgowy Sędzia Tenisa Stołowego, aerobik – dance, 1994 – kurs dla kierowników 

placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, 1993 – „Formy muzyczno - ruchowe w programie 

wychowania fizycznego”, I stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego, 1992 – kurs 

gimnastyki korekcyjnej, 1991 – instruktor lekkoatletyki i gier zespołowych.  

Aktywnie uczestniczę w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli wychowania fizycznego. 

Jestem Opiekunem Samorządu Szkolnego, organizuję wiele imprez  w szkole m.in.: Półmetek klas II, 

Studniówka - nauka Poloneza, Jarmark Staropolski. Biorę czynny udział w planowaniu i ewaluacji pracy 

szkoły.  Posiadam liczne publikacje: Program autorski z wychowania fizycznego – I etap kształcenia 

klasy I-III – „Lider” 5 nr 207/2008, program autorski z wychowania fizycznego - etap I – klasy I-III i etap 

II – klasy IV-VI – wydanie internetowe – www.lider.szs.pl – 2004 r., program autorski z wychowania 

fizycznego – II etap kształcenia – klasy IV-VI – „Lider” 10 nr 116/2000, „Podaruj dzieciom słońce” – 

„Panorama Oleśnicka” – 2000 r., praca magisterska – „Samoocena, poziom agresywności i tożsamość 

płciowa” – „Trening” nr 4/20 1993r. "Program autorski z wychowania fizycznego w oparciu o nową 

podstawę programową” - 2008 r., za który otrzymałam od Pani Beaty Pawłowicz, Kuratora 

Dolnośląskiego - I nagrodę.  

Jestem organizatorem szeregu imprez sportowych, konkursów, rozgrywek, turniejów na różnych 

szczeblach. W latach 1985 - 2013 organizowałam wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie, obozy 

szkoleniowe. 

Chętnie dzielę się posiadaną wiedzą zawodową, prowadząc zajęcia otwarte, udostępniam scenariusze 

lekcji, narzędzia do diagnozy, czterokrotnie pełniłam funkcję opiekuna stażu i prowadziłam praktyki dla 

studentów. Z dużym zaangażowaniem podchodzę do swojej pracę wychowawczej, skutecznie 

stymuluję rozwój osobowości uczniów, diagnozuję i rozwiązuję ich problemy. Moi Wychowankowie 

uzyskują wysokie lokaty sportowe. Wysoka ocena mojej działalności  w środowisku, zaowocowała 

wieloma wyróżnieniami: otrzymałam złotą oznakę za krzewienie tenisa stołowego i sportu                            

w województwie oraz srebrną oznakę za sędziowanie piłki nożnej na terenie województwa, dwukrotnie 

byłam laureatem plebiscytu na najlepszego sportowca trenera, nauczyciela i działacza Ziemi 

Oleśnickiej.  

http://www.lider.szs.pl/


 


