Tygodniowy harmonogram zajęć w SP Lejkowo
Z dniem 8 stycznia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza
Górskiego w Lejkowie ruszyła druga już edycja programu „SKS”
wprowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Uczestnikami

Programu SKS są dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
uczęszczająca do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego,
bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy stopień
orzeczonej niepełnosprawności, którzy zgłosili Nauczycielowi wolę
uczestnictwa w Programie SKS, a także spełniają warunki formalne.
Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie dzieci i młodzieży
szkolnej jest przedstawienie Nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia – Kamilowi Wiśniewskiemu, udzielonych przez rodzica lub
opiekuna prawnego zgód na udział w Programie, na
ogólnokrajowym wzorze stanowiącym oraz akceptacja Regulaminu
który widnieje na zgodzie. ( Zgody do pobrania u nauczyciela). W
tym roku kalendarzowym została stworzona druga grupa zajęć, co
umożliwi na objęcie większej liczby chętnych dzieci na udział w
programie, szczególnie tych z klas młodszych oraz klasy VII.
Zajęcia grupy pierwszej ( zawodnicy UKS oraz reprezentanci szkoły )
odbywać się będą w środy i piątki od godziny 13.30 do 14.30.
Trenowane na tych zajęciach będą głównie dyscypliny takie jak
piłka nożna:
1.Zawodniczki UKS grające w Lidze Bałtyckiej Orlik (IV klasa i
młodsze)
2. Zawodnicy i zawodniczki przygotowujące
Gminnych w mini piłce nożnej (VI klasa i młodsi)

się

mistrzostw

3. Drużyna dziewcząt przygotowująca się do Finału Wojewódzkiego
„ Z Podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku (V klasa i młodsze)
4. Drużyna chłopców (VII klasa i młodsi) przygotowująca się do
Turnieju Towarzyskiego „O Puchar Patrona”

5. Zawodnicy i zawodniczki przygotowujące
Gminnych w mini piłce ręcznej (VI klasa i młodsi)

się

mistrzostw

oraz unihokej:
1. Reprezentanci i reprezentantki szkoły Igrzysk Młodzieży
Szkolnej ( VII klasa)
2. Reprezentanci i reprezentantki szkoły Igrzysk Dzieci (VI klasa i
młodsi)
Natomiast druga grupa stworzona zostaje dla chętnych dzieci
głównie z klas młodszych, ale nie tylko którzy chcą spróbować
swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia te odbywać
się będą w czwartki od godziny 13.30 do 14.30 na boisku szkolnych,
podczas niekorzystnej pogody w szkole – szachy, tenis stołowy.
Podczas tych zajęć trenowane będą głównie dyscypliny takie jak:
piłka nożna oraz unihokej, a także gry i zabawy na świeżym
powietrzu. Czwarta godzina zajęć odbywać się będzie podczas
zajęć popołudniowych lub weekendowych gdzie zawodnicy UKS
Grabowa SP Lejkowo rozgrywać będą swoje mecze ligowe,
towarzyskie w zarówno w turniejach szachowych jak i piłki nożnej.

