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Szkoła Podstawowa 
Sportowa w Czernikowie 

będzie szkołą 
bezobwodową.

Uczniami mogą być 

zarówno mieszkańcy 

gminy Czernikowo, jak 

i gmin ościennych. 



Szkoła Sportowa oferuje:
• Klasy sportowe jedno i wieloprofilowe zgodnie 

z założeniami reformy 

• Doskonale przygotowaną kadrę

• Prężnie działający Szkolny Klub Sportowy

• Doskonale wyposażoną bazę sportową i 

dydaktyczną

• Różnorodne zajęcia pozalekcyjne



Szkoła Sportowa oferuje:
• Strój sportowy dostosowany do dyscypliny

• Sportowe zajęcia dodatkowe - cheerleaderki

• Darmowe posiłki

• Dodatkowy język angielski i naukę 

programowania

• Organizację rajdów, wycieczek, obozów 

sportowych i wyjazdów na basen



Projekt oferty edukacyjnej

Dwóch klas I – pierwszych 

Dwóch klas 7 - siódmych

Planowane jest utworzenie na rok 
szkolny 2017/2018:



Klasa „1a”

Profil szachowy – 6 godzin zajęć sportowych 
tygodniowo , w tym:

• 3 godziny zajęć ogólnorozwojowych

• 3 godziny zajęć szachowych (podział na grupy 
zawansowania – nauka od podstaw, udział w 
turniejach szachowych)

Dodatkowo nauka programowania(w popularnej 
aplikacji scratch, służącej dla dzieci do tworzenia 
prostych gier komputerowych) oraz j. angielskiego



Klasa „1b”
Profil sportowy – 6 godzin zajęć 

sportowych, a w tym:

• 3 godziny zajęć 

ogólnorozwojowych

• 3 godziny zajęć profilowanych:

Sztuki walki jiu jitsu

piłka nożna

piłka koszykowa

piłka siatkowa 

Dodatkowo język angielski i nauka 

programowania



Klasa „7a”

Profil szachowy – 10 godzin zajęć sportowych,  w tym:

• 4 godziny zajęć ogólnorozwojowych

• 6 godzin zajęć szachowych (podział na grupy ze 
względu na poziom  zaawansowania)

Udział w turniejach szachowych, zdobywanie i 
podwyższanie kategorii szachowych. 

Dodatkowo nauka programowania (w aplikacji scratch
– do tworzenia prostych gier komputerowych)oraz

j. angielski



Klasa „7b”
Profil sportowy– 10 godzin 

zajęć sportowych, a w tym:

• 4 godziny zajęć 

ogólnorozwojowych

• 6 godzin zajęć 

profilowanych do wyboru:

Sztuki walki jiu jitsu

piłka nożna

piłka koszykowa 

piłka siatkowa

Dodatkowo język angielski



Kadra trenerska:
• Rafał Dzwonkowski – instruktor sportu, trener piłki 

nożnej z dyplomem UEFA-B

• Anna Szymańska – instruktor piłki koszykowej, sędzia 
lekkiej atletyki

• Justyna Karbowiak -Mościbrodzka – instruktor 
aerobiku , instruktor  chearleedingu

• Dawid Bugdalski – trener brazylijskiego jiu jitsu
(czarny pas), instruktor MMA, trener w szkole 
toruńskiej  Gracie Barra 

• Andrejus Sivickis - instruktor szachowy PZSzach, 
aktywny zawodnik szachowy III kategorii z 
międzynarodowym rankingiem FIDE



Baza sportowa - stadion



Baza sportowa – hala 
sportowa

<< Piłka nożna

Piłka koszykowa >>



Baza sportowa – mini 
siłownia



Baza sportowa – walki 
jiu jitsu



Baza sportowa – szachy 



Dodatkowo organizujemy:
• Wycieczki piesze i 

rowerowe

• Turnieje szachowe i 

warcabowe

• Udział w turniejach i 

zawodach na szczeblu 

gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim



Dodatkowo planujemy:
• Wyjazdy na mecze

• Obozy sportowe

• Organizacje 

zawodów 

• Współpracę z 

klubami sportowymi



Promocja zdrowego stylu życia

• Dla każdego ucznia szkoły sportowej nieodpłatnie  

codziennie jeden ciepły posiłek, układany według 

odpowiednich norm żywieniowych pod kątem 

zwiększonego wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży



Dokumentacja kandydata:
• Wniosek i pisemna zgoda rodziców na podjęcie 

nauki  w szkole sportowej

• Orzeczenie lekarskie , wystawione przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające 

bardzo dobry stan zdrowia

• Pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego (nie 

dotyczy klasy o profilu szachowym)



Sport kształtuje charakter
• Nauka w naszej szkole rozwinie indywidualne 

zainteresowania uczniów.

• Przyczyni się do wzmocnienia zdrowia oraz rozwoju 

wartości osobowościowych i społecznych.

• Przygotuje uczniów do świadomego uczestnictwa w 

różnych formach aktywności sportowej i rekreacji  

jako wybór sportów całego życia



Dlaczego szachy?

Głównym celem zajęć szachowych jest: 

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów,  a w 

szczególności ich funkcji poznawczych,  poprzez naukę 

gry w szachy.

Szachy  mają wpływa na:

• ·rozwijanie wyobraźni i inteligencji;

• ·rozwijanie logicznego myślenia;

• ·wzmocnienie poczucia własnej wartości;

• ·wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki;

• ·kształtowanie percepcji wzrokowej.



6 powodów, dlaczego tak:
1. Zajęcia odbywają się w słonecznych salach z wydzieloną 

częścią edukacyjną i rekreacyjną – wyposażonych w 

nowe meble, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki

2. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym – w 

mało licznych klasach (15 – 20 os.) 

3. Uczniowie będą korzystać z bezpłatnego 

pełnowartościowego posiłku, sporządzonego na miejscu.

4. Oferujemy bogaty wachlarz różnorodnych zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych

5. Nowoczesna baza sportowa, komputerowa, świetlica

6. Bezpieczeństwo (monitoring w całym obiekcie).



Powstanie Szkoły Sportowej 
w Czernikowie zależy od 

Państwa

Prosimy o wsparcie i zaufanie


