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Oddział sportowy – to rozszerzony program
z wychowania fizycznego.
Podstawa programowa zakłada obowiązkowe 4 godz., natomiast w oddziale sportowym 10 godz.
wychowania fizycznego.

Godziny będą uwzględnione w planie lekcji i nie będą kolidowały z innymi zajęciami pozalekcyjnymi,
pozostawiając uczniom czas wolny po szkole.

W współczesnym świecie, gdzie prawie 60% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę, a prawie 80%
wady postawy, ruch jest jedynym lekarstwem na różnego rodzaju nieprawidłowości.

Obecnie dochodzą nowe uzależnienia, które stają są zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów
(nikotyna, dopalacze, alkohol oraz uzależnienia od smartfonów, Internetu i gier komputerowych).

Program oddziału sportowego obejmuje
różne dyscypliny potrzebne do prawidłowego
psychofizycznego rozwoju ucznia.
• Biorąc pod uwagę, że w tym okresie ontogenezy
następuje największy przyrost parametrów cech
motoryki takich jak: szybkość, zwinność, moc,
równowaga, koordynacja i wytrzymałość,
zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego
wpływa korzystnie na rozwój sprawności.
• Wiek 9-12 lat w literaturze określany jest jako „złoty
wiek rozwoju”, co oznacza wiek największych
możliwości motorycznych.
• W tym okresie życia uczeń jest bardzo sprawny
ruchowo, zdolny uczyć się i przyswajać nowe
umiejętności ruchowe.

W programie lekcji wychowania fizycznego
znajdują się takie dyscypliny jak:
zajęcia ogólnorozwojowe
(wzmacniające aparat kostnostawowy, kształtujące
prawidłową postawę ciała)

gimnastyka podstawowa
(doskonalenie gibkości,
harmonii i estetyki ruchu),

piłka siatkowa,

uni-hokej,

piłka nożna,

piłka koszykowa,

zajęcia terenowe na świeżym
powietrzu (higiena i
hartowanie organizmu),

gry i zabawy ruchowe
z elementami rywalizacji.

Rozszerzony profil oddziału sportowego
w zakresie koszykówki, pozwoli na
rozbudzenie zainteresowań i zamiłowań
do sportu.
• Przygoda ze sportem najczęściej rozpoczyna się
w IV klasie (większość dyscyplin sportu rozpoczyna
szkolenie i treningi w tym okresie rozwoju) i staje
się hobby i sposobem na dalsze życie.
• Sport uczy zdrowego stylu życia, bez używek ,
komórek i nudy! Wyrabia takie cechy charakteru
jak: odpowiedzialność, systematyczność,
dyscyplina oraz wzmacnia więzi i współpracę
pomiędzy uczniami.
• Badania dowodzą, że dzieci uprawiające jakąś
dyscyplinę sportu są bardziej zorganizowane,
radosne i osiągają większe sukcesy w nauce
i życiu codziennym.

Wsparcie BAT Sierakowice
Biorąc pod uwagę długoletnią tradycję współpracy
i zaangażowanie głównego sponsora Bat Sierakowice,
wspierającego sport dzieci i młodzieży, można liczyć na
dalszą owocną współpracę. A przekłada się to na
dofinansowanie obozów sportowych, wyposażenie
w sprzęt i ubiór sportowy oraz organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Udział uczniów w rozgrywkach szkolnych następnie na
wyższym szczeblu; powiatowym i wojewódzkim, staje
się przygodą i poszerza zainteresowania dziecka.
Uczy zasad zdrowej rywalizacji oraz grupowej
odpowiedzialności i współpracy, cech potrzebnych
w dalszym życiu.

W oddziale sportowym zajęcia prowadzą
wysokiej klasy specjaliści z przygotowaniem
pedagogicznym oraz specjalizacją i
kwalifikacjami w danej dyscyplinie sportu.
Będąc pasjonatami i miłośnikami zdrowego
stylu życia oraz sportu, będą przykładem do
naśladowania przez uczniów.

