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W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 11, prowadzimy nabory do klas 

z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego: 

- klasa pływacka - trener Krzysztof  Sagan 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania 

sportowe do wybrania oferty  klasy. 

 

Oferta klasy sportowej z pływania 

  

Z dniem 1 września 2015 roku przy akceptacji  Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 

oraz współpracy z UKS  „SKARPA”  w Gimnazjum  nr 11 w Lublinie zostanie utworzona klasa 

sportowa o specjalności pływanie.  

 

Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu ujawnienie predyspozycji i 

uzdolnień uczniów w/w dyscyplinach sportu. Za zgodą Dyrektora Wydziału Sportu i 

Turystyki UM Lublin ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi 

20 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane będą obowiązkowe zajęcia 

wychowania fizycznego (4 godz./tydz.) przewidziane w ramowym planie nauczania dla 

gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego (16 godz./tydz.).  

Gimnazjum  nr 11  już od kilku lata  wzięło na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas 

sportowych na rzecz stworzenia uzdolnionej młodzieży właściwych warunków do 

rozwijania swoich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do nauki w gimnazjum. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich 

pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta 

inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych gimnazjalistów. 
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Zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. 

 

 Szkoła dysponuje odpowiednią bazą treningową i sprzętem sportowym. 

 Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stworzy uczniom klasy sportowej najlepsze warunki 

umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.  

 Klasa sportowa zostanie utworzona z dniem 1 września 2015 roku i będzie obejmować uczniów 

jednej klasy pierwszej przez cały cykl kształcenia w gimnazjum, tj. lata nauki 2015/16  2016/17 

i 2017/18. 

 Plan lekcji szkolnych będzie dostosowany i zintegrowany z zajęciami treningowymi na pływalni 

i sali gimnastycznej. 

 W klasach 1-3 gimnazjum prowadzony będzie ukierunkowany program szkolenia sportowego, 

mający na celu doskonalenie uzdolnień uczniów w dyscyplinie pływanie . 

 Gimnazjum nr 11 zapewnia uczniom klas sportowych:   

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, 

- możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

- naukę dwóch języków obcych (do wyboru)  

 - odpowiednią bazę treningową (pływalnia, dwie sale gimnastyczne, stadion, siłownia, sauna)    

 Uczniowski Klub Sportowy „SKARPA” zapewnia uczniom klas sportowych:     

 - udział w systemie współzawodnictwa sportowego (zawody miejskie, wojewódzkie, 

ogólnopolskie),  

- organizację zgrupowań , obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych      

 

 Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasie sportowej ustala się na 20 godzin 

tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania 

fizycznego (4 godz./tydz.), przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum 

i równolegle program szkolenia sportowego (16 godz./tydz.). 

 Zadaniem klasy sportowej jest między innymi: stworzenie uczniom optymalnych warunków 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych; dążenie do 

maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych programem 

nauczania na zajęciach dydaktycznych; umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki 

sportowe uczestniczenia w zawodach sportowych.  

 Autorem i realizatorem programu szkolenia sportowego dla  klasy sportowej będzie Trener II 

Klasy z Pływania mgr Krzysztof Sagan, kontakt 605-733-606 
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