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PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZTWA  W-M  W KATEGORII               

„3 SIATKARSKICH” 

Adres szkoły 

Dzieci potrzebują ruchu 

Sport, nawet w tak dużej ilości (10 godzin zajęć 
tygodniowo), pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. 
Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach 
szybciej się uczy, gdyż  czuje się pobudzonym – mózg jest 
lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na 
nauce. 

Sport kształtuje charakter 

Sport kształtuje charakter uczniów – stają się oni 
zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i  chęć 
samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się 
organizacji. Muszą tak zaplanować swoje obowiązki, by 
znaleźć czas także na przyjemności. Wyznaczają sobie cele 
w życiu i do nich dążą. 

Szansa na sukces 

Sport rozwija pasję dziecka, co w przyszłości może 
zaowocować tym, że będzie ono bardziej zmotywowane,      
a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny 
sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko 
nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem,         
co     w dzisiejszych czasach jest sporym zagrożeniem. 

Zdrowe nawyki 

Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które są 
przydatne podczas całego życia. Mimo ukończenia szkoły, 
takie osoby z chęcią spędzają czas na zewnątrz i uprawiają 
sporty – co wpływa na ich lepszy stan zdrowia. Nawyki       
z dzieciństwa procentują w dalszym życiu. 

Kontakty towarzyskie 

Klasy sportowe bardzo zbliżają uczniów – przyjaźnie 
powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas  wyjazdów, 
obozów, treningów i zawodów, dzieci uczą się obowiązku 
pomocy innym oraz współpracy. 

Rozwój fizyczny, jaki zapewnia taka klasa sprawia,            
że odnosi ono sukcesy nie tylko w sporcie, ale także               
w innych sferach życia. 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ SPORTOWĄ? 

OTO KILKA ARGUMENTÓW. 

MISTRZOSTWA REJONU V W  KATEGORII               

„4 SIATKARSKICH” 

MISTRZOSTWA  POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO           

W MINI SIATKÓWCE 

I TY MOŻESZ  

DOŁĄCZYĆ DO KLASY SPORTOWEJ 

OD WRZEŚNIA  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019  
 

*Deklaracje przystąpienia do klasy sportowej 

dostępne są w sekretariacie SP 6. 

* Termin składania—15 luty 2018r.  



 

 

 

KLASA SPORTOWA 

I TY MOŻESZ  

DOŁĄCZYĆ DO KLASY SPORTOWEJ 

NA PRZEŁOMIE  

STYCZNIA /LUTEGO 2018r.  

NA  UROCZYSTE  PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU            

SIATKARSKICH OŚRODKÓW SPORTOWYCH,                    

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ                                                              

W HALI IM. H. WAGNERA PRZY UL. LANCA 1 W SZCZYTNIE 

 ZAPRASZAMY  

SOS powstał w 2012 roku z inicjatywy Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej, finansowany jest przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki. To jedyny, tak szeroko zakrojony,  nowoczesny 

siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na 

świecie. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu 

w zakresie piłki siatkowej, pobudzenie do aktywności      

fizycznej młodzieży nie tylko podczas zajęć lekcyjnych,     

ale także w czasie wolnym. Projekt powstał również po to, 

by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb 

życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że siatkówka             

to sport ogólnorozwojowy, a przez to uniwersalny.  

Uczniowie oprócz zajęć obowiązkowych rozwijających ich 

intelekt  mają większą ilość godzin z wychowania            

fizycznego. W ciągu tygodnia realizują 10 godzin              

wychowania fizycznego w ramach planu zajęć tj.: 

 4 godziny przeznaczone na realizację podstawy             

programowej,  

 6 godzin przeznaczonych na treningi specjalistyczne          

z  piłki siatkowej 

 w godzinach popołudniowych chętni uczniowie       

uczęszczają na treningi indywidualne  

 

 

REGIONALNY TURNIEJ TALENTÓW  

SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

WYJAZD DO OLSZTYNA NA MECZ   

PIŁKI SIATKOWEJ PLUS LIGI 


