
Gmina Rakoniewice realizuje zadania z zakresu powszechnych zajęć rekreacyjno-

sportowych i organizacji zawodów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z 

własnych środków finansowych. Z uwagi na brak pływalni na terenie gminy i znaczne 

odległości między miejscowościami zorganizowanie powszechnej nauki pływalnia przekracza 

możliwości finansowe samorządu gminnego. W roku 2012 po raz pierwszy Gmina 

Rakoniewice korzystała z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

kwocie 25 000,00 zł na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych- Jestem sprawny i umiem 

pływać. W roku 2014 Gmina Rakoniewice ponownie otrzymała 25 000,00 zł dofinansowania 

ze środków MSiT na realizację programu zajęć sportowo- rekreacyjnego dla uczniów-Umiem 

pływać. W roku 2015 gmina skorzystała z dofinansowania ze środków MSiT na ten cel w 

kwocie 23 500,00 zł. 

Gmina Rakoniewice w listopadzie 2015 r. złożyła wniosek do MSiT, dotyczący  realizacji  

programu powszechnej nauki pływania w 2016 r. 

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW  

 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 

 

Nazwa własna zadania 

Program zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów Gminy Rakoniewice - Umiem pływać 

 

Cele zajęć: 

 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej dla uczniów z 

miejscowości, w których brak krytych pływalni, 

 proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobieganie 

zjawiskom patologii społecznych, 

 kształtowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad 

postawy, 

 animowanie działalności prozdrowotnej środowiska lokalnego, 

 opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich, 

 zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w zajęciach sportowo- rekreacyjnych i 

upowszechnienie aktywności fizycznej, 

 rozwijanie działań edukacyjnych w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów 

wodnych, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowo- rekreacyjnych uczniów. 

 

Założenia ogólne: 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne przeznaczone są dla wszystkich uczniów z klas III 

szkół 

 podstawowych z terenu Gminy Rakoniewice. Zajęcia te zorganizowano w formie 

zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 lub 2 godziny tygodniowo i przeznaczono na 

naukę pływania. 

 Realizację programu przewidziano na okres od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 

2016 r. 



 Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem obiektów Pływalni Miejskiej w 

Wolsztynie. 

 W ramach tych zajęć wszystkie dzieci z klas III zostaną objęte projektem 

powszechnej nauki pływania- Umiem Pływać. 

 Na naukę pływania przeznaczono 20 godzin dla każdego dziecka. 

 Harmonogram zajęć opracują nauczyciele, opiekunowie, instruktorzy realizujący 

program i zostanie dostosowany do planu lekcji uczniów, możliwości 

transportowych i godzin do dyspozycji w pływalni. 

 Na koszty realizacji programu składają się: 

- koszty wynajmu pływalni wraz z instruktorami, 

- koszty transportu, 

- koszty zatrudnienia nauczycieli opiekunów. 


