
Szkoła Podstawowa w Mierzawie 

realizuje projekt edukacyjny 

„Szkolny Klub Sportowy” w 2017r. 

 

Od 15 lutego 2017r. Szkoła Podstawowa im. Jednostki Ziemi Kieleckiej w 
Mierzawie realizuje projekt edukacyjny – program „Szkolny Klub Sportowy” w 
2017r, realizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach,  
ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki, w ramach rozwijania sportu poprzez 
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
Projekt obejmuje uczniów i uczennice klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Mierzawie 
i będzie realizowany w okresie: 
I edycja -  II półrocze roku szkolnego 2016/2017 (15 II – 23 VI 2017r.) 
II edycja - I półrocze roku szkolnego 2017/2018 (1 IX – 15 XII 2017r.) 
Celem programu szkolnego „SKS” jest organizacja i prowadzenie systematycznych 
pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów klas IV – VI przez 
nauczyciela WF-u z naszej Szkoły w czasie wolnym: 
- zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz. dla grupy 15-osobowej – łącznie 70 godzin, 
- zajęcia ogólnorozwojowe, w tym gry i zabawy oraz gry zespołowe 
- zajęcia odbywać się będą w zastępczej sali gimnastycznej w budynku szkolnym w 
okresie zimowym i na boiskach sportowych do piłki nożnej i siatkówki przy SP w 
Mierzawie. 
PROGRAM „SKS”  wg. Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu umożliwienie 
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela zajęć wychowania fizycznego w 
danej szkole, a w szczególności: 
- stymulowanie i kształtowanie nawyku aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w 
tym profilaktyka nadwagi i otyłości; 
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 
- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży; 
- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej 
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 
- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i 
młodzieży; 
- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury 
przyszkolnej; 
- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 
- wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 
PLANOWANE EFEKTY: 
Powyższe cele programowe wpisują się w obowiązujące programy szkolne – Program 
Profilaktyczny i Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Mierzawie. Dzięki 
uczestnictwu w działaniach programowych uczniowie poprawią swoją sprawność 
fizyczną, umiejętności sportowe w różnorodnym zakresie, a przede wszystkim nauczą 
się, że dodatkowa aktywność fizyczna po lekcjach to nie obowiązek, ale styl życia 
wpływający na zdrowie, wygląd i ogólne samopoczucie. Dzięki nabytym nawykom 
uczniowie będą w przyszłości również podejmować dodatkową aktywność fizyczną 
jako formę spędzania czasu wolnego.  
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