UCHWAŁA NR IX/60/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 czerwca 2007
w sprawie „Programu rozwoju sportu na terenie Gminy Szemud na lata 2007-2013”

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 z póź. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z póź. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się „Program rozwoju sportu na terenie Gminy Szemud na lata 2007-2013” sta
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. CELE PROGRAMU
Ważnym elementem stanowiącym o strategii sportu jest szeroko ro
zumiane zapotrzebowanie społeczne, decydujące w konsekwencji o zasięgu i
prestiżu sportu oraz przeznaczonych na jego rozwój środkach materialnych
Chodzi tutaj nie tylko o globalne spojrzenie na sport, ale także, co niezwykle
ważne, na poszczególne jego dyscypliny.
Program rozwoju sportu na terenie Gminy Szemud na lata 2007 – 2013, opra
cowany został w trosce o stan zdrowia i harmonijny rozwój biologiczny miesz
kańców naszej gminy. Program swoim zasięgiem obejmuje zadania realizowa
ne przez wszystkie placówki oświatowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia,
których działalność statutowa związana jest ze sportem i rekreacją ruchową.
Założeniem tego programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie
szeroko rozumianej kultury fizycznej, głównie dzieci i młodzieży. Program sta
nowi rozszerzoną kontynuację „Programu rozwoju sportu na terenie gminy
Szemud na lata 2004-2006” i jest zgodny z ogólnopolską strategią rozwoju
sportu do roku 2015, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2007r,
a także ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szemud do 2015 roku”
(cel V. działanie 1. Stworzenie optymalnej, docelowej bazy materialnej szkol
nictwa i kultury fizycznej w Gminie).
Podstawę prawną do opracowania programu stanowią:
ustawa z dnia 18stycznia 1996r o kulturze fizycznej (t.j.: Dz. U. z 2001r.
Nr 81 poz. 889 z późn. zm.), określającej rolę i obowiązki samorządu tery
torialnego w sferze kultury fizycznej. Wynika z niej, że organizowanie
działalności w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej oraz tworzenie od
powiednich warunków dla ich rozwoju jest obowiązkiem samorządu tery
torialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków
• ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004r Nr
256 poz. 2572 z późn. zm.), która mówi, że prowadzenie szkół państwowych
i placówek oświatowo wychowawczych jest obowiązkowym zadaniem
gminy. Obowiązkiem szkół jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.
Publiczne szkoły i placówki mogą organizować gimnastykę korekcyjną i po
zalekcyjne zajęcia z rekreacji ruchowej .
• ustawa z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
• programy stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy.
•

Powołane wyżej akty prawne jako podstawowe obowiązki samorządów
terytorialnych wskazują obowiązek zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej

w zakresie kultury fizycznej, dostępu do urządzeń sportowych i terenów
rekreacyjnych. Ważnym partnerem w osiąganiu powyższych celów są
organizacje spoza sfery finansów publicznych, głównie stowarzyszenia kultury
fizycznej. Kultura fizyczna oraz propagowanie sportowego trybu życia należy
do wartości społecznych, które są trwałym elementem polityki państwa.
Tworząc program rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy
Szemud kierowano się szeroko rozumianym interesem społecznym, zasadami
dbałości o mienie oraz celowości wydatkowania środków społecznych.
Program określa najważniejsze cele, których realizacja będzie zależała od:
• dostępnych środków finansowych przeznaczonych przez samorząd w
kolejnych latach,
• pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury oraz
rozwój zawodowy trenerów, nauczycieli i innych osób zajmujących
się sportem,
• aktywności instytucji, klubów i organizacji pozarządowych zaj
mujących się sportem i rekreacją,
• czynnego uczestnictwa i częściowej partycypacji w kosztach szkolenia
oraz organizacji zajęć i imprez sportowych mieszkańców gminy,
• promocji sportu w różnych środowiskach.
Niniejszy Program nie ma charakteru zamkniętego, a więc może i powinien być
modyfikowany w momencie zmieniających się przepisów prawa oraz
zaistnienia warunków, których nie można było wcześniej przewidzieć.
Główne cele niniejszego Programu:
• wszechstronny rozwój fizyczny, podnoszenie sprawności ruchowej i wy
dolności fizycznej dzieci i młodzieży,
• harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
• nauka aktywnego spędzania czasu wolnego,
• szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo,
• zmniejszenie zagrożeń wywołanych różnego rodzaju patologiami,
• poprawa zdrowia dzieci i młodzieży,
• przeciwdziałanie wszelkim wadom i odchyleniom wynikającym z braku
ruchu,
• nauka pływania,
• wzrost ilości dzieci i młodzieży umiejącej pływać i bezpiecznie odpoczy
wać nad wodą,
• uświadomienie roli sportu w procesie wychowania,
• zwiększenie integracji działań dla rozwoju sportu szkolnego,
• kształtowanie nawyków i postaw, zmierzających do systematycznej ak
tywności fizycznej,

• kształtowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci
i młodzieży,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
• uczenie stylu życia bez nałogów i patologii,
• wzrost liczby dzieci i młodzieży uprawiającej sport,
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej (przede wszystkim
sal gimnastycznych, sal sportowych, boisk szkolnych i wiejskich itp.) i
urządzeń sportowych,
• wzrost bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych,
• zwiększenie ilości dzieci młodzieży uczestniczących w różnych formach
wypoczynku letniego i zimowego,
• upowszechnianie udziału społeczności lokalnej w masowych imprezach
sportowych organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.

II. BAZA SPORTOWA W GMINIE
Na terenie gminy funkcjonuje 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja, do
których ogółem uczęszcza 2326 uczniów. Przy dwóch szkołach podstawowych
funkcjonują uczniowskie kluby sportowe obejmujące swym działaniem także
uczniów z innych szkół. W zajęciach organizowanych w ramach UKS „Bojano”
i UKS „Szemud” uczestniczy zaledwie znikomy procent z pośród dzieci i
młodzieży naszej gminy. Na dzień dzisiejszy w tych klubach działają sekcje
piłki nożnej i tenisa stołowego z ogólną liczbą około 80 zawodników.
Ponadto na terenie gminy działają następujące środowiskowe kluby
sportowe, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży do dyscypliny „gra w
piłkę nożną”: LZS Bojano, KKS Koleczkowo, WKS „Barka” Łebno, „EKOPROD” Szemud i LZS Donimierz.
Wszystkie wyżej wymienione podmioty czynnie uczestniczą w rywalizacji
sportowej w oparciu o powiatowy i wojewódzki terminarz spartakiad i
gimnazjady Szkolnego Związku Sportowego.
Olbrzymią bolączką działających klubów jest słaby stan zaplecza
sportowego i ograniczone środki utrzymania istniejących boisk (brak środków
na modernizację oraz sprostanie przepisom sanitarnym i dot. bezpieczeństwa,
przewidzianym dla tego typu obiektów).
W roku 2005 oddano do użytku halę widowiskowo – sportową w
Szemudzie, która od pierwszych dni funkcjonowania cieszy się dużym
powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. W hali organizuje się zajęcia dla
wszystkich szkół. Jeden dzień w tygodniu jest zarezerwowany dla uczniów
uczęszczających do szkół poza Szemudem. W trakcie budowy jest sala
gimnastyczna przy szkole w Dobrzewinie. W pozostałych szkołach brak sal, w
których uczniowie mogliby odbywać lekcje wychowania fizycznego, o

sportowych zajęciach pozalekcyjnych nie wspominając. Ponadto w trakcie
budowy są boiska klubów sportowych w Szemudzie i Koleczkowie. Pozostałe
kluby korzystają z przyszkolnych terenów trawiastych, przeznaczonych na cele
boiska sportowego. Ta skromna baza sportowa jest daleko niewystarczająca w
stosunku do potrzeb ponad 13 tysięcy mieszkańców, bo tyle liczy gmina na
chwilę obecną.
Na terenie gminy znajdują się liczne otwarte zbiorniki wodne, stąd też
wynika duże zaangażowanie gminy w realizację ”Programu powszechnej nauki
pływania” opracowanego przez Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego.
Programem tym są objęci uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych.
Ponadto władze gminy podejmują działania zmierzające do zwiększenia
aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzieży zagrożonej wszelkiego
rodzaju patologiami, jak również w miarę swoich możliwości dąży do poprawy
zaplecza sportowego.

III. INWESTYCJE SPORTOWE W GMINIE
Jedną z najważniejszych cech charakteryzujących kraje rozwijające się
gospodarczo jest systematyczny wzrost nakładów na inwestowanie w sport. Nie
są to wydatki konsumpcyjne, ale niezbędne koszty, bez których maleją szanse
na awans i rozwój sportu. Planując wszelkie inwestycje w dziedzinie sportu i
kultury fizycznej należy wyznaczyć priorytety zadań do realizacji przez
zajmujące się tym instytucje. Przy planowaniu uwzględniono potrzeby
mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego .
Nie bez znaczenia na obecną strategię rozwoju sportu jest położenie
geograficzne gminy Szemud. Znajdujące się na terenie gminy liczne jeziora
stwarzają wspaniałe warunki do rozwoju sportów wodnych i niejako wymuszają
skierowanie działań związanych z kształceniem umiejętności pływania wśród
dzieci i młodzieży. Jednakże, z uwagi na charakter prawny terenów, na których
są położone jeziora (jest to własność prywatna), budowa obiektów
stanowiących zaplecze do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak:
żeglarstwo, kajakarstwo czy sporty motorowodne, jest znacząco utrudniona.
Stąd też główny nacisk w gminie kładzie się na poprawę zaplecza do
uprawiania innych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka nożna
halowa, piłka siatkowa, tenis stołowy itp.
Oddana do użytku w 2005 roku, hala widowiskowo – sportowa , jest
dużym nowoczesnym ale jedynym i niewystarczającym wobec potrzeb,
obiektem sportowym. Wobec powyższego zachodzi absolutna konieczność
wybudowania kolejnych, rozmieszczonych w różnych rejonach gminy, sal i
boisk sportowych.
W chwili obecnej w trakcie budowy znajduje się hala widowiskowosportowa przy Społecznej Szkole Podstawowej w Dobrzewinie - Karczemkach,

a w najbliższym czasie planuje się budowę sal gimnastycznych w Bojanie,
Kielnie i Łebnie. Koniecznością jest również budowa nowych całorocznych i
modernizacja istniejących boisk sportowych oraz ich właściwe zabezpieczenie,
w tym również ogrodzenie.
Potrzeby dotyczące infrastruktury sportowej, a wynikające z
konieczności prawidłowej realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury
fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, są następujące:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Budowa hali widowiskowo – sportowej – Bojano,
Budowa sal gimnastycznych –Łebno, Kielno,
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego – Bojano,
Budowa i modernizacja wiejskich boisk sportowych – Donimierz,
Kielno, Koleczkowo, Leśno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Warzno,
Zęblewo,
Budowa i modernizacja szkolnych boisk sportowych – Bojano,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Jeleńska Huta, Kielno, Kolecz
kowo, Szemud, Łebno
Budowa obiektów rekreacyjnych (place zabaw, parki rozrywki, kąpieli
ska itp.) – wszystkie 23 miejscowości gminy.

Powyższe zadania należą do grupy głównych zadań inwestycyjnych z
zakresu rozwoju sportu. Oprócz nich czeka jeszcze spora ilość zadań małych,
związanych z bieżącymi remontami i modernizacjami oraz zakupem
niezbędnego wyposażenia, a także ponoszenie kosztów bieżącego
funkcjonowania. Dlatego dla realizacji któregokolwiek z zadań z wyżej
wymienionej listy, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i
poważnym obciążeniem budżetu gminy, absolutnie konieczne w tym względzie
jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na ten cel.

IV. ROZWÓJ SPORTU KWALIFIKOWANEGO
W zakresie sportu kwalifikowanego należy zabezpieczyć pomoc
finansową gminy dla stowarzyszeń sportowych prowadzących systematyczne
zajęcia oraz uczestniczących we współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży. Środki o którym mowa ustalane są corocznie w budżecie gminy.
W obecnej sytuacji finansowej gminy należałoby poczynić starania w
kierunku zjednoczenia sił i koncentracji środków w takich dyscyplinach
sportowych jak piłka nożna , sporty rowerowe , tenis stołowy i lekkoatletyka
oraz pływanie. Kluby sportowe w większości nie posiadają wystarczającej i
samodzielnej bazy. Część szkolenia odbywa się na obiektach oświatowych.
W celu dalszego rozwoju sportu kwalifikowanego należy skupić działania
wspomagające przede wszystkim na stowarzyszeniach sportowych już
istniejących. Działania te są kontynuacją słusznej strategii rozwoju sportu w
gminie.
We wszystkich poczynaniach dotyczących rozwoju systemu sportu i
rekreacji w gminie nie wolno zapominać o osobach niepełnosprawnych, które w
obecnych czasach powinny mieć stworzone równe szanse dostępu do obiektów
sportowo-rekreacyjnych i możliwości korzystania z nich. W tym celu przy
planowaniu i realizacji wszelkich inwestycji i działań organizacyjnych należy
mieć na uwadze również potrzeby tej grupy naszego społeczeństwa.

V. SPORT SZKOLNY I KULTURA FIZYCZNA
Koordynatorem zadań wyznaczonych przez Referat Oświaty Kultury i Sportu,
dotyczących sportu szkolnego w Gminie Szemud, jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Organizuje ono i prowadzi system
rozgrywek międzyszkolnych i pozaszkolnych w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, klubami
sportowymi z terenu gminy, jak również zmierza do rozwoju współpracy z
rodzicami. Udział w igrzyskach zachęca dzieci i młodzież do kontynuowania
uprawiania sportu. Podstawowym efektem realizowanej strategii rozwoju sportu
szkolnego jest wzrost liczby dzieci i młodzieży uprawiającej sport i rekreację
ruchową.

VI. ZESPÓŁ REALIZACYJNY
Realizacja Programu odbywać się będzie w sposób ciągły przez cały
czas jego trwania. Miejscem jego realizacji będą: boiska szkolne i sportowe,
sale gimnastyczne i hala widowiskowo – sportowa. Dla potrzeb nauki pływania
realizacja będzie miała miejsce na basenie poza terenem gminy.
Nad realizacją programu czuwać będzie zespół realizacyjny w składzie :
Obiekty, kluby i inne

Stanowisko
Zadania
odpowiedzialne
Urząd Gminy Szemud
Wójt Gminy oraz Organizacja, koordynacja oraz nadzór
Kierownik
nad całością Programu w całej gminie.
Referatu Oświaty,
Kultury, Zdrowia i
Sportu
Gminne Centrum Kultury, Dyrektor
Organizacja imprez gminnych i
Sportu i Rekreacji
powiatowych, harmonogramu
rozgrywek i zawodów sportowych,
koordynacja zajęć dla uczniów i
młodzieży z gminy i nadzór nad
całością.
Szkoły podstawowe i
Nauczyciele
Rozpowszechnianie kultury fizycznej
gimnazja
wychowania
poprzez ciekawe zajęcia sportowe,
fizycznego
zdrowej rywalizacji sportowej. Praca
zatrudnieni w
z uczniami utalentowanymi sportową.
szkołach na
Organizowanie aktywnego spędzania
terenie gminy
czasu wolnego i sportowych zajęć
Szemud.
pozalekcyjnych.
Uczniowski Klub
Prezes klubu
Zajęcia sportowe w ramach UKS
Sportowy Szemud
Szemud. Zajęcia z piłki nożnej i tenisa
stołowego. Reprezentowanie gminy
na zewnątrz.
Uczniowski Klub
Prezes klubu
Działalność dwóch sekcji sportowych:
Sportowy Bojano
piłki nożnej i tenisa stołowego. W
treningach systematycznie biorą
udział uczniowie Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum w Bojanie.
Ludowy Zespół Sportowy Prezes klubu
Krzewienie kultury fizycznej poprzez
Bojano
współzawodnictwo sportowe w piłce
nożnej. Zawodnicy z wielkim zapałem
uczestniczą dwa lub trzy razy w
tygodniu w treningach, a
świadectwem tego jest udział w
rozgrywkach ligowych. Zachęcanie
dzieci i młodzieży do udziału w
zajęciach sportowych.

Klub Sportowy
„EKO-PROD” Szemud

Prezes klubu

Kaszubski Klub Sportowy Prezes klubu
Koleczkowo

Wiejski Klub Sportowy
„Barka” Łebno

Prezes klubu

Ludowy Zespół Sportowy Prezes klubu
Donimierz

Aktywizacja życia sportowego na
terenie Gminy Szemud i rozwój
aktywności mieszkańców w
szczególności młodzieży szkolnej
poprzez udział w działalności
Stowarzyszenia Klubu Sportowego
„Eko-Prod” Szemud
Rozwój sportu i integracja
mieszkańców wsi Koleczkowo.
Wyszukiwanie młodych talentów,
organizacja imprez sportowych oraz
rozgrywek między klubowych.
Uaktywnianie środowiska wiejskiego
poprzez sport, organizowanie różnych
form współzawodnictwa sportowego
oraz uczestnictwo w imprezach
sportowych organizowanych na
terenie gminy.
Popularyzacja sportu wśród dzieci i
młodzieży. Krzewienie kultury
fizycznej poprzez współzawodnictwo
oraz rozwijanie różnych form kultury
fizycznej w środowisku młodzieży
oraz dorosłych.

VII. PLANOWANE METODY REALIZACJI
Program planuje się zrealizować za pomocą następujących metod:
• zróżnicowane zajęcia sportowe,
• specjalistyczne treningi piłkarskie,
• turnieje w grach zespołowych,
• spotkania z mistrzami sportu i pokazy sportowe,
• gry i zabawy o charakterze sportowym,
• imprezy rekreacyjno sportowe,
• zawody sportowe w tym mecze mistrzowskie oraz o puchar Wójta,
• spotkania z lekarzami i działaczami sportowymi,
• organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej,
• obejmowanie swoją działalnością jak najszersze grono młodzieży za
mieszkującej na terenie gminy Szemud.

VIII. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE
Określa się następujące programy szczegółowe
Program powszechnej nauki pływania.
1. Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy.
2. Ustalenie liczby uczniów z poszczególnych szkół, nie posiadających
umiejętności pływania, których należy objąć programem we współpracy
z pedagogami.
3. Opracowanie kosztorysu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczenie
środków na realizację.
4. Nabór dzieci do uczestnictwa w zajęciach ze szczególnym uwzględ
nieniem dzieci z rodzin patologicznych w tym z problemami alkoholo
wymi.
5. Opracowanie harmonogramu uczestnictwa dzieci w zajęciach masowej
nauki pływania.
6. Podpisanie umowy z przewoźnikiem, krytą pływalnią na realizację zajęć
i szkółką trenerską.
7. Podpisanie umowy z instruktorami nauki pływania i podział dzieci na
grupy ćwiczebne.
8. Realizacja powszechnej nauki pływania przez dzieci, której efektem jest
nabycie umiejętności pływania i aktywnego wypoczynku nad wodą.
9. Zdobycie przez dzieci - uczniów karty pływackiej.

Program upowszechniania gry w piłkę nożną.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opracowanie gminnego regulaminu szkolnych rozgrywek piłkarskich:
piątki piłkarskie, halowa piłka nożna.
Przesłanie regulaminu do szkół, sołectw i działających na terenie gminy
stowarzyszeń sportowych w celu aktywizacji środowisk lokalnych.
Zebranie zgłoszeń do uczestnictwa w rozgrywkach od szkół i klubów .
Spotkanie wszystkich zainteresowanych: opiekunów zespołów w celu
ustalenia zasad funkcjonowania, terminarza rozgrywek piłkarskich na
terenie gminy.
Prezentacja drużyn, regulaminu, terminarza rozgrywek i opiekunów ze
społów w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
Sprawozdania z rozgrywek w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
Coroczne poszerzanie oferty poprzez włączanie do rozgrywek zgła
szających się zespołów i obejmowanie kolejnych roczników dzieci i
młodzieży.
Promowanie najaktywniejszych środowisk poprzez prezentację ich do
konań i nagradzanie.

Program rozwoju tenisa stołowego.
1. Opracowanie gminnego regulaminu szkolnych i gminnych turniejów
tenisa stołowego.
2. Przesłanie regulaminu do szkół i działających na terenie gminy stowarzy
szeń sportowych w celu aktywizacji środowisk lokalnych.
3. Zebranie zgłoszeń do uczestnictwa w turniejach tenisa stołowego od
szkół, klubów i innych organizacji.
4. Spotkanie wszystkich zainteresowanych: opiekunów zespołów w celu
ustalenia zasad funkcjonowania, terminarza rozgrywek na terenie gminy.
5. Prezentacja drużyn, regulaminu, terminarza rozgrywek i opiekunów ze
społów w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
6. Sprawozdania z rozgrywek w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
7. Coroczne poszerzanie oferty poprzez włączanie do rozgrywek zgła
szających się zespołów i obejmowanie kolejnych roczników dzieci i mło
dzieży.
8. Promowanie najaktywniejszych środowisk poprzez prezentację ich do
konań i nagradzanie.
Program upowszechniania gier zespołowych
1. Opracowanie gminnego regulaminu szkolnych turniejów gier zespoło
wych.
2. Przesłanie regulaminu do szkół i działających na terenie gminy stowarzy
szeń sportowych w celu aktywizacji środowisk lokalnych.

3. Zebranie zgłoszeń do uczestnictwa w turniejach gier zespołowych od
szkół, klubów i innych organizacji.
4. Spotkanie wszystkich zainteresowanych: opiekunów zespołów w celu
ustalenia zasad funkcjonowania, terminarza rozgrywek gier zespołowych
na terenie gminy.
5. Prezentacja drużyn, regulaminu, terminarza rozgrywek i opiekunów ze
społów w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
6. Sprawozdania z rozgrywek w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
7. Coroczne poszerzanie oferty poprzez włączanie do rozgrywek zgła
szających się zespołów i obejmowanie kolejnych roczników dzieci i mło
dzieży.
8. Promowanie najaktywniejszych środowisk poprzez prezentację ich do
konań i nagradzanie.
Program rozwoju lekkoatletyki
1. Opracowanie gminnego regulaminu szkolnych zawodów lekkoatletycz
nych.
2. Przesłanie regulaminu do szkół i działających na terenie gminy stowarzy
szeń sportowych w celu aktywizacji środowisk lokalnych.
3. Zebranie zgłoszeń do uczestnictwa w zawodach lekkoatletycznych od
szkół, klubów i innych organizacji.
4. Spotkanie wszystkich zainteresowanych: opiekunów drużyn w celu usta
lenia zasad funkcjonowania, terminarza rozgrywek gier zespołowych na
terenie gminy.
5. Prezentacja drużyn, regulaminu, terminarza rozgrywek i opiekunów ze
społów w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
6. Sprawozdania z rozgrywek w gminnym miesięczniku „Lesôk”.
7. Coroczne poszerzanie oferty poprzez włączanie do rozgrywek zgła
szających się zespołów i obejmowanie kolejnych roczników dzieci i mło
dzieży.
8. Promowanie najaktywniejszych środowisk poprzez prezentację ich do
konań i nagradzanie.

IX. PLANOWANE FORMY OCENY DZIAŁANIA
Na ocenę założonych efektów tego programu wpływ będą miły
pozytywne osiągnięcia i zmiany takich elementów jak:
•
•
•
•
•

systematyczność i solidność,
testy sprawnościowe i tabele porównawcze,
aktywność i frekwencja,
obserwacje i wywiady środowiskowe,
specjalistyczne badania lekarskie.

Przewidywane efekty podejmowanych działań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poprawa zdrowotności wśród dzieci i młodzieży,
zwiększenie liczby osób uprawiających czynny sport,
integracja środowisk szkolnych, gminnych oraz wiejskich,
eliminacja agresji poprzez gry i zabawy sportowe,
profilaktyka antyalkoholowa poprzez zainteresowanie sportem,
wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz osobowości,
uzyskiwanie zadowolenia z ponoszonego wysiłku fizycznego,
upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,
uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.

X. DOKUMENTACJA Z REALIZACJI ZAMIERZEŃ
Na dokumentację z realizacji zamierzeń składają się:
• sprawozdania miesięczne z prowadzonej działalności przez po
szczególnych realizatorów programu,
• dzienniki zajęć, ewidencjonujące frekwencję i osiągnięte wyniki w
testach,
• komunikaty z przeprowadzonych zawodów,
• plany działań z uwzględnieniem podziału wytyczonych zadań,
• redagowanie rubryk sportowych w prasie lokalnej,
• kronika i fotografie,
• plakaty i ulotki promujące program,
• analizy wynikowe i statystyczne.

XI. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PROGRAMU
Niniejszy Program ma pełnić rolę bodźca stymulującego wzrost
zainteresowania dzieci i młodzieży wszelką działalnością w zakresie sportu i
kultury fizycznej w szerokim tego słowa znaczeniu, realizować w różnych
formach postawione w nim wszystkie cele oraz powodować pozytywne
zachowania wśród tych do których jest adresowany.
Dążenie do osiągania wysokich wyników sportowych jest tylko
efektem pośrednim gdyż za główny cel Programu uważamy kształtowanie
zdrowia młodego pokolenia we wszystkich aspektach: świadomości zdrowego
stylu życia, sportu jako sposobu na sprawność, urodę i długowieczność,
unikania szkodliwych dla zdrowia substancji i używek itp.
W założeniach istotne znaczenie ma prorodzinny i prospołeczny
charakter Programu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin
dotkniętych patologiami a zatem zmierza także do poprawy kondycji
społecznej. Jego efektem ma być również zacieśnianie współpracy na szczeblu
klub – rodzic - szkoła, która ma zaowocować wzrostem świadomości o
potrzebie ruchu, działającej na zasadzie sprzężenia zwrotnego.
Jednocześnie realizacja Programu w proponowanej formie wymusza
zarówno rozbudowę i modernizację istniejącej bazy sportowej, jak również
poprawę funkcjonalności dotychczasowej, która jest w większości przestarzała i
nie spełnia oczekiwań odbiorców.

