
1 
 

ROK SZKOŁY W RUCHU  

W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 2  

IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W OŚWIĘCIMIU 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły   

w Ruchu. W Liście intencyjnym zapisano, iż „jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój 

i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność 

fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania 

zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz 

na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie,       

w tym o aktywność fizyczną uczniów, jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej 

działalności; bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby 

publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe”.  

 

W ramach Roku Szkoły w Ruchu Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy 

z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiło Ogólnopolską Akcję „Ćwiczyć każdy może”, do 

której zaprosiło Dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców 

edukacji przedszkolnej oraz uczniów i przedszkolaków. Ambasadorem akcji został Marcin 

Gortat. Do akcji „Ćwiczyć każdy może” włączyło się ponad 4 tysięcy szkół i przedszkoli       

z całej Polski. 

 

Minister Edukacji Narodowej przyzna tytuł „Szkoła w Ruchu” tym szkołom, 

które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach: 

 

Ruch w szkole 

 wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1) 

 wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego 

(WF) (obszar nr 2) 

 edukacja zdrowotna (obszar nr 3) 

 kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji 

przedszkolnej (obszar nr 4) 

 pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) 

Ruch poza szkołą 

 zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6) 

 zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7) 

 aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8) 

 aktywny wypoczynek (obszar nr 9) 

 

Aby otrzymać tytuł Szkoła w Ruchu, szkoła musi spełnić i udokumentować trzy z podanych 

powyżej zadań, w tym zadanie z obszaru nr 1.  
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Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu przyłączyło 

się do Ogólnopolskiej Akcji „Ćwiczyć każdy może” w pierwszym semestrze roku 

szkolnego 2013/2014.  

Koordynatorem akcji został pan Tomasz Kantyka – magister wychowania 

fizycznego.  

W skład zespołu weszli nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Krystyna 

Karaś, mgr Żaneta Płonka, mgr Wojciech Porębski, mgr Tomasz Wykręt. W ramach 

działań podjętych przez Szkołę znalazły się wybrane obszary spośród wskazanych 

poniżej:  

 

1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk 

szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe 

i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć); 

 

2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć 

sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki, itp.) wraz                         

z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego; 

 

3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności 

ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego; 

 

4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: udział nauczycieli wychowania fizycznego w planowanych 

szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce 

zdrowotnej / ruchowej;  

 

5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) 

Zadanie dla nauczycieli WF: przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji 

związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa 

wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.); 

 

6. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6) 

Zadanie skierowane do szkół współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, 

domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za 

pośrednictwem szkół): zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego 

trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia; biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe               

i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół. Szkoły mogą wspólnie wykonać z ww. 

instytucjami zadanie z obszaru nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu 

aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła. Za 

zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat. 

 

7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego      

w celu zachęcenia uczniów do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty 

(dokumentacja foto/wideo, opis); 

 

8. aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8) 
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Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i/lub dyrektorów szkół: zorganizowanie imprezy z udziałem 

najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka, itp.; 

 

9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9) 

Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu 

nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesiąca – pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); 

Czas na górski trekking! Kto za – kciuk w górę! (prośba o przesyłanie foto/wideo z wycieczek klasowych             

w góry); Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance, itp. 

 

 

 

OBSZAR PIERWSZY: wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego na 

trzecim etapie kształcenia zakłada dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, 

zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze 

zdrowiem, w szczególności:  

1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie 

dojrzewania; 

2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej 

oraz ich organizacji; 

3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem; 

4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 

W ramach tego obszaru Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu  prezentuje 

przykłady dobrych praktyk związane z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które 

dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne.  

 Lekcja wychowania fizycznego z zespołowych gier sportowych – koszykówka 

chłopców - 1 września 2004 roku - za zgodą Prezydenta Miasta Oświęcim, pana 

Janusza Marszałka oraz Dyrektora MG 2, pani Grażyny Korczyk - w Miejskim 

Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu powstała pierwsza klasa 

sportowa o profilu koszykarskim chłopców. W Szkole od 10 lat działają klasy 

sportowe o profilu koszykówka, które trenują pod okiem pana Wojciecha 

Porębskiego, nauczyciela wychowania fizycznego i trenera II klasy.  

 Konspekt lekcji koszykówki przeprowadzonej w Miejskim Gimnazjum nr 2 

przez pana Wojciecha Porębskiego – nauczyciela wychowania fizycznego         

i trenera II klasy - w klasie III A na temat doskonalenia kozłowania prawą        

i lewą nogą. (konspekt z lekcji koszykówki) 

 Filmik z lekcji koszykówki przeprowadzonej w Miejskim Gimnazjum nr 2 

przez pana Wojciecha Porębskiego - nauczyciela wychowania fizycznego         

i trenera II klasy - w klasie III A na temat doskonalenia kozłowania prawą        

i lewą nogą.  (film-koszykówka) 

 

 Lekcja wychowania fizycznego z zespołowych gier sportowych – piłka siatkowa 

dziewcząt - W 2007 roku w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu powstała 

http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KONSPEKT-LEKCJI-Z-KOSZYKÓWKI-CHŁOPCÓW.pdf
http://youtu.be/xEMXYpBR-Qc
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pierwsza klasa  z innowacyjnym programem piłki siatkowej dziewcząt. Uczennice 

pierwszych, drugich i trzecich klas sportowych trenują pod okiem wykwalifikowanej 

kadry trenerskiej, przygotowując się do rozgrywek ligowych Małopolskiego Związku 

Piłki Siatkowej. 

 Konspekt lekcji z piłki siatkowej przeprowadzonej w Miejskim Gimnazjum nr 

2 w Oświęcimiu przez panią Krystynę Karaś -  trenera II klasy i nauczyciela 

wychowania fizycznego - w klasie II B na temat doskonalenia odbić sposobem 

oburącz dolnym w obwodzie stacyjnym. (konspekt z lekcji piłki siatkowej)  

 Filmik z lekcji z piłki siatkowej przeprowadzonej w Miejskim Gimnazjum nr 2 

w Oświęcimiu przez panią Krystynę Karaś - trenera II klasy i nauczyciela 

wychowania fizycznego - w klasie II B na temat doskonalenia odbić sposobem 

oburącz dolnym w obwodzie stacyjnym. (film-piłka siatkowa) 
 

 

OBSZAR DRUGI - wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć 

wychowania fizycznego 

 

W ramach tzw. „czwartej godziny WF-u” w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu 

uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach, m.in. w zajęciach 

tanecznych, szachowych, z tenisa stołowego, z badmintona, w zajęciach zespołowych gier 

sportowych – unihokej, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka oraz                

w zajęciach siłowych – ćwiczenia wzmacniające. Oferta ta jest tworzona po wcześniejszym 

zdiagnozowaniu oczekiwań uczniów w tym zakresie. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele 

wychowania fizycznego rozmawiają z uczniami na temat ich zainteresowań sportowych. Na 

tej podstawie tworzona jest oferta alternatywnych form realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, przedstawiana uczniom na początku każdego roku szkolnego. Uczniowie 

deklarują, w jakich zajęciach będą uczestniczyć.  

 

 Zajęcia szachowe prowadzone są w grupie liczącej około 15 gimnazjalistów 

zróżnicowanych według stopnia zaawansowania. Pan Tomasz Kantyka - prowadzący 

zajęcia - jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz posiada uprawnienia 

instruktora szachowego.  

 Konspekt zajęć szachowych przeprowadzonych w Miejskim Gimnazjum nr 2 

w Oświęcimiu w grupie uczniów realizujących czwartą godzinę wychowania 

fizycznego przez pana Tomasza Kantykę – nauczyciela wychowania 

fizycznego i instruktora szachowego.(konspekt z zajęć szachowych)  

 Filmik z zajęć szachowych przeprowadzonych w Miejskim Gimnazjum nr 2    

w Oświęcimiu w grupie uczniów realizujących czwartą godzinę wychowania 

fizycznego przez pana Tomasza Kantykę – nauczyciela wychowania 

fizycznego i instruktora szachowego. (film-zajęcia szachowe)  
 

 

http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KONSPEKT-LEKCJI-Z-PIŁKI-SIATKOWEJ-DZIEWCZĄT.pdf
http://youtu.be/KuZrmMJxqcc
http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KONSPEKT-ZAJĘĆ-SZACHOWYCH.pdf
http://youtu.be/8K0Wf-kA7g0
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 Zajęcia taneczne realizuje pani Żaneta Płonka – nauczyciel wychowania fizycznego 

oraz trener PSCh (Polish Level 1- cheer dance); zajęcia te odbywają się w dwóch 

grupach zróżnicowanych pod kątem zaawansowania (początkująca i zaawansowana) 

w ramach innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego – taniec. Dziewczęta 

uczęszczają na zajęcia 2 razy w tygodniu oraz uczestniczą w tych zajęciach w ramach 

tzw. czwartej godziny w-f.  

 Konspekt zajęć tanecznych przeprowadzonych w Miejskim Gimnazjum nr 2  

w Oświęcimiu w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego przez 

panią Żanetę Płonkę – nauczyciela wychowania fizycznego. 
(konspekt z zajęć tanecznych)   

 Filmik z zajęć tanecznych przeprowadzonych w Miejskim Gimnazjum nr 2    

w Oświęcimiu w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego przez 

panią Żanetę Płonkę – nauczyciela wychowania fizycznego. (film-zajęcia taneczne)   
 

 

OBSZAR SIÓDMY - zajęcia niezorganizowane 

 

 Działalność Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego - Od 2007 roku w Miejskim 

Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu działają klasy z innowacyjnym programem piłki 

siatkowej dziewcząt. Aby te klasy mogły funkcjonować, Szkoła zainicjowała 

współpracę z powstałym w tym samym roku Klubem UKS Setbol Oświęcim 

założonym przez: panią Krystynę Karaś – nauczyciela wychowania fizycznego w MG 

nr 2 w Oświęcimiu, pana Przemysława Karasia – nauczyciela wychowania fizycznego 

w PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu oraz pana Marka Wasztyla – nauczyciela 

wychowania fizycznego w SP nr 11 w Oświęcimiu. Po 5 latach współpracy Miejskie 

Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu zostało wyróżnione przez Polski Związek Piłki 

Siatkowej. We wrześniu 2012 roku przy szkole powstał Siatkarski Ośrodek Szkolny. 

SOS-y są powoływane z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy 

współpracy z samorządami terytorialnymi. Podobne SOS-y funkcjonują tylko przy 

dwóch szkołach województwa małopolskiego – w Krakowie i Starym Sączu. 

Głównym celem Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego jest popularyzacja postaw 

prosportowych wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem siatkówki, a tym samym 

stworzenie w przyszłości zaplecza dla sportu wyczynowego i narodowych zespołów 

olimpijskich. W ramach zachęcania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, 

odkrywania pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży, uczennice klas siatkarskich wraz 

z trenerami spotykają się z uczniami szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego, 

przeprowadzają pokaz swoich umiejętności technicznych, opowiadają o siatkówce 

oraz prowadzą treningi dla swoich młodszych kolegów. Trenerzy przekazują materiały 

szkoleniowe nauczycielom wychowania fizycznego pracującym w odwiedzanych 

szkołach podstawowych. W bieżącym roku szkolnym odbyło się także spotkanie 

siatkarek z dziećmi w ramach zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. 

Dziewczęta przygotowały na to spotkanie gry i zabawy dostosowane do wieku              

i możliwości dzieci. Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu od kilku lat jest także 

organizatorem turnieju dla klas VI organizowanego przy okazji Dnia Otwartych Drzwi 

http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KONSPEKT-ZAJĘĆ-TANECZNYCH.pdf
http://youtu.be/cmcg0JRWW5A


6 
 

oraz turniejów okolicznościowych, np. z okazji wyzwolenia miasta Oświęcim. W tym 

roku taki turniej miał miejsce w dniu 31 stycznia 2014 roku. Podczas tego typu 

turniejów pani Krystyna Karaś - nauczyciel wychowania fizycznego i trener siatkarek 

– zaprasza uczennice klas szóstych na testy kwalifikujące do klasy siatkarskiej, które 

odbywają się najczęściej w miesiącu kwietniu. Uczennice klas szóstych wypełniają 

ankietę diagnozującą, podawane są w wersji papierowej i ustnej najważniejsze 

informacje dla rodziców dotyczące treningów i członkostwa w Klubie UKS Setbol; 

rodzice wyrażają zgodę na przyjęcie dziecka do klasy pierwszej sportowej SOS w MG 

2 oraz oświadczają, że nie ma przeciwskazań lekarskich, by dziecko uprawiało sport; 

wyrażają zgodę na publikację wizerunku dziecka z uwagi na to, iż treningi są 

nagrywane dla potrzeb SOS-u. Od 2008 roku w sierpniu organizowane są obozy 

szkoleniowe dla członków Klubu UKS Setbol Oświęcim. Uczennice klasy siatkarskiej 

biorą udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Piłki Siatkowej młodziczek i kadetek, 

minisiatkówki Kinder + Sport; uczestniczą w turniejach SOS-ów – wojewódzkich, 

regionalnych i ogólnopolskich; grają w Oświęcimskiej Lidze Siatkówki Dziewcząt. 

Osiągają przy tym sukcesy – zajmują 6-8 miejsce w Małopolsce, są kadrowiczkami 

Małopolski i kadry Polski. Wszystkie poczynania siatkarek umieszczane są na 

platformie internetowej.  

 www.mlodziezowasiatkowka.pl 

 Zdjęcia z imprez promujących siatkówkę 

 

 

 

  

  
  

 

  
  

http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/
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 Ankieta i test kwalifikujący (do pobrania)  
 Kryteria naboru do klasy siatkarskiej (do pobrania)   
 Dodatkowe kryteria naboru do klasy siatkarskiej (do pobrania)  
 Informacja dla rodziców (do pobrania)   

 

 Działalność trenera i szkolnej klasy koszykarskiej - Od 1 września 2004 roku         

w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu działają klasy sportowe z innowacyjnym 

programem z koszykówki chłopców. Do największych sukcesów chłopców należy 4-

krotne zdobycie mistrzostwa województwa małopolskiego w gimnazjadzie oraz 

zajęcie miejsc siódmego, ósmego i czternastego podczas Mistrzostw Polski. 

Zainteresowanie koszykówką w Oświęcimiu datuje się na rok 1994, kiedy to 

zainaugurowano Oświęcimską Ligę Koszykówki pod patronatem Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Polfin” przekształconego w 2000 roku w Klub Sportowy „Niwa” 

Oświęcim. Celem działalności klubu jest szerzenie i rozwijanie działalności sportowej, 

http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/ANKIETA-I-TEST-KWALIFIKUJĄCY.pdf
http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KRYTERIA-NABORU-DO-KLASY-SIATKARSKIEJ.pdf
http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/DODATKOWE-KRYTERIA-NABORU-DO-KLASY-SIATKARSKIEJ-sw.pdf
http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/INFORMACJA-DLA-RODZICÓW.pdf
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zapewnianie kibicom wielu ciekawych widowisk i emocji sportowych oraz 

odciągnięcie młodzieży od powszechnej osiedlowej nudy, zagospodarowanie jej 

wolnego czasu sportem. Koszykarze Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu 

trenujący pod okiem pana Wojciecha Porębskiego są członkami Klubu Sportowego 

„Niwa” Oświęcim.  

 Dobór dzieci i młodzieży do sportu jest procesem złożonym wymagającym 

znajomości nie tylko zagadnień związanych z treningiem sportowym, ale 

również ekonomią, pedagogiką, psychologią czy medycyną. Rekrutacja do 

dyscypliny, jaką jest koszykówka, bazuje na analizie dwóch elementów: 

zainteresowań (chęć uprawiania koszykówki) i predyspozycji (możliwość 

osiągnięcia wysokich wyników). Celem działań selekcyjnych wśród dzieci jest 

wybór uczniów, którzy charakteryzują się cechami somatycznymi, 

psychomotorycznymi wyższymi od średnich wartości dla populacji. Rekrutacja 

w klubie sportowym „NIWA” przebiega w trzech etapach. 

I ETAP – Preselekcja (wiek 7 – 9 lat) 

Celem pierwszego etapu jest popularyzacja koszykówki oraz wszechstronna 

obserwacja dzieci przed rozpoczęciem szkolenia. Jest to szereg działań 

mających na celu stworzenie klimatu zainteresowania sportem (koszykówką): 

 tworzenie gazetek szkolnych o tematyce koszykarskiej, zamieszczanie 

informacji dotyczących rozgrywek klubu, wyróżnianie dzieci 

uczestniczących w zajęciach koszykówki w szkole lub klubie (klub opiera 

się na dzieciach z dwóch szkół podstawowych, w których są prowadzone 

zajęcia pozalekcyjne przez instruktora koszykówki); 

 zapraszanie dzieci na zawody koszykarskie reprezentacji klubu i szkoły; 

 zainteresowanie koszykówką na lekcjach wychowania fizycznego 

(organizowanie warsztatów dla nauczycieli); 

 pokazy umiejętności koszykarskich organizowanych przez Miejskie 

Gimnazjum nr 2 we wszystkich szkołach podstawowych w rejonie; 

II ETAP – Selekcja wstępna (wiek 10 – 12 lat) 

Celem drugiego etapu szkolenia jest wykrycie predyspozycji warunkujących 

wysoką efektywność szkolenia sportowego. Na tym etapie grupa dzieci 

uczęszczająca na zajęcia pozalekcyjne z koszykówki jest zgłaszana do 

rozgrywek w barwach KS „NIWA” prowadzonych przez Śląski Okręgowy 

Związek Koszykówki w kategorii wiekowej młodzik młodszy. Ponadto jest 

organizowana przez klub Liga Mini koszykówki dla wszystkich szkół 

podstawowych z powiatu oświęcimskiego. Dodatkowo Miejskie Gimnazjum nr 

2, MOSiR w Oświęcimiu i KS „NIWA” współorganizują okolicznościowe 

turnieje w mini koszykówce chłopców: (Turniej Mikołajkowy i Turniej              

o Puchar Prezesa KS „Niwa”)  

       III ETAP – Selekcja specjalistyczna i uzupełniająca (wiek 13 – 15 lat) 

Celem trzeciego etapu szkolenia jest dobór do grup szkoleniowych w systemie 

zespołów klubowych i klasy sportowej o profilu koszykarskim w Miejskim 

Gimnazjum nr 2. 

 organizowanie przez MG nr 2 „Dni Otwartych Drzwi”, na których 

uczniowie i rodzice mogą zapoznać się z funkcjonowaniem klasy 

sportowej; 

 przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy 

sportowej; 

 zorganizowanie obozu sportowego w wakacje w celu zintegrowania 

przyszłej klasy sportowej i przygotowania do rozgrywek ligowych; 
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 czynności mające na celu uzupełnienie trenującej już grupy młodzieżą 

posiadającą predyspozycje do gry w koszykówkę.  

 

 Doskonalenie warsztatu nauczyciela i ucznia w opinii pana Wojciecha Porębskiego – 

trenera II klasy koszykówki. 

„Doskonalenie warsztatu trenerskiego stało się dla mnie bardzo ważne. Szybko zdałem sobie 
sprawę, że jeśli trenerowi brakuje jakiejś kluczowej kompetencji, praca ta może stać się 
koszmarem. Zamiast wspaniałej grupy młodych zawodników pragnących podnosić swoje 
umiejętności sportowe i prawidłowo się rozwijać można mieć grupę sfrustrowanych 
nastolatków, z którymi trudno dojść do porozumienia. Według mnie najlepszą formą 
wzbogacenia warsztatu trenerskiego są Konferencje Szkoleniowe dla Trenerów oraz 
Instruktorów prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców. Sam brałem udział w: 

 Konferencji Szkoleniowej dla Trenerów oraz Instruktorów Koszykówki Brenna 2005 
 I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej dla Trenerów Rybnik 2005 
 Konferencji Szkoleniowej dla Trenerów oraz Instruktorów Koszykówki Brenna 2006 
 II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej dla Trenerów Rybnik 2006 
 III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej dla Trenerów Katowice 2007 
 cyklu kurso-konferencji organizowanych przez Krakowski Okręgowy Związek 

Koszykówki (na jednej takiej kurso-konferencji poproszono mnie o wykład na temat 
„Ataku Triangle”) 

W doskonaleniu warsztatu trenerskiego najbardziej cenię sobie doświadczenie z kadrą 
wojewódzką -  województwa małopolskiego, której zostałem trenerem w sezonie 2007/2008. 
Jako trener kadry wojewódzkiej miałem możliwość trenowania najlepszych zawodników 
naszego województwa i prowadzenia ich w licznych turniejach ogólnopolskich. Następnym 
etapem w mojej karierze trenerskiej było objęcie funkcji Trenera Kadry Makroregionu, dzięki 
czemu mogłem asystować w pracy trenerskiej Trenerowi Polski U – 16 na Campie 
Centralnym w Słupsku w lipcu 2007 roku. Takie doświadczenia w pracy trenerskiej 
procentują obecnie w macierzystym klubie”.  

 Kryteria dla kandydatów do klasy koszykarskiej (do pobrania)  
 Zdjęcia z imprez koszykarskich; 

  

  
  

  

http://mg2osw.pl/wp-content/uploads/2014/03/KRYTERIA-DLA-KANDYDATA-DO-KLASY-KOSZYKARSKIEJ.pdf
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 www.ksniwa.pl 

 

 

*** OBSZAR SZÓSTY - zajęcia zorganizowane 

 

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu współpracuje z licznymi instytucjami 

propagującymi aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, m.in. Miejskim Ośrodkiem Sportu       

i Rekreacji w Oświęcimiu, Młodzieżowym Domem Kultury w Oświęcimiu, Miejską 

Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, Powiatowym Szkolnym 

http://www.ksniwa.pl/
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Związkiem Sportowym w Oświęcimiu, Uczniowskim Klubem Sportowym „Polfin”                

w Oświęcimiu oraz okolicznymi szkołami i przedszkolami. W ramach współpracy 

organizowane są konkursy, zawody i turnieje sportowe z zakresu aktywnego trybu życia, 

bezpieczeństwa lub zdrowia.  

 

 Miejska Gimnazjada w  Szachach w kategorii dziewcząt i chłopców oraz Miejskie 

Igrzyska w Szachach w kategorii dziewcząt i chłopców – zawody te odbyły się 27 

listopada 2013 roku; organizatorem tej imprezy na szczeblu miejskim był MOSiR 

Oświęcim, który ufundował dyplomy i statuetki dla najlepszych szachistów z terenu 

miasta Oświęcim. MOSiR – współpracując ze szkołami miejskimi – od kilku lat 

powierza organizację tej imprezy Miejskiemu Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu            

w osobie pana Tomasza Kantyki – instruktora szachowego. Zawody odbyły się          

w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu dzięki uprzejmości pani Dyrektor 

Bogumiły Goryczki, która udostępniła również niezbędny do przeprowadzenia tej 

formy rozgrywek sprzęt – szachownice, bierki i zegary szachowe. W tegorocznych 

zawodach wzięły udział 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja z terenu miasta Oświęcim. 

Trzech najlepszych szachistów w każdej kategorii zakwalifikowało się do zawodów 

powiatowych. Organizatorem Powiatowych Igrzysk w Szachach, które miały miejsce 

3 grudnia 2013 roku, było ponownie Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.  

 Zdjęcia 

  

  
  

  
 

 

 Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym – drużynowym i indywidualnym w 

kategoriach dziewcząt i chłopców – zawody te miały miejsce 12 listopada 2013 
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roku; organizatorem tej imprezy na szczeblu miejskim był MOSiR Oświęcim, który 

ufundował dyplomy i medale dla najlepszych tenisistów z terenu miasta Oświęcim 

oraz puchary dla najlepszych szkół. MOSiR – współpracując ze szkołami miejskimi – 

od kilku lat powierza organizację tej imprezy Miejskiemu Gimnazjum nr 2  

 w Oświęcimiu. Zawody odbyły się na sali gimnastycznej Gimnazjum; z kolei 

niezbędny do ich przeprowadzenia sprzęt – stoły i siatki – udostępnił UKS „Polfin” 

Oświęcim, dzięki uprzejmości pana Ryszarda Sarny – wiceprezesa Klubu.                  

W tegorocznych zawodach wzięły udział 3 gimnazja z terenu miasta Oświęcim. 

Trzech najlepszych uczniów w rywalizacji indywidualnej w każdej kategorii oraz 

zwycięzcy w kategoriach drużynowych zakwalifikowali się do zawodów 

powiatowych.  

 Zdjęcia  

  

  
  

 
 
 

 Powiatowa Gimnazjada dziewcząt i chłopców w badmintonie – odbyła się w dniu 

23 stycznia 2014 roku w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Organizatorem 

imprezy był Powiatowy Związek Sportowy, który powierzył jej prowadzenie 

Miejskiemu Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu w osobie pana Tomasza Kantyki – 

nauczyciela wychowania fizycznego, od wielu lat prowadzącego tego typu zajęcia      

w szkole i MDK. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyli uczniowie z trzech 
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gimnazjów z powiatu oświęcimskiego. Zwycięzcy uzyskali prawo reprezentowania 

powiatu podczas zawodów wojewódzkich w Bieczu.  

 zdjęcia  

  

  
  

 
  

  
 

 

*** OBSZAR CZWARTY - kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli 

 

Doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego jest ważnym aspektem podnoszenia 

jakości pracy Szkoły. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele uczestniczyli w szkoleniowych 

Radach Pedagogicznych w zakresie:   

 Budowanie kultury organizacyjnej w szkole – w październiku 2013 r. 

 Bezpieczeństwo nauki i pracy – aspekty prawne.  -  w grudniu 2013 r. 

 Niebieska Karta – procedury. – w marcu 2014 r.  

Ponadto nauczyciele uczestniczyli także w szkoleniach zewnętrznych, m.in.: 

Pani Krystyna Karaś: 
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 - udział w konferencji szkoleniowej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych zorganizowanej przez 

Polski Związek Piłki Siatkowej w dniach 22-23 września 2013 roku w Szczyrku; 

- udział w konferencji szkoleniowej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych zorganizowanej przez 

Polski Związek Piłki Siatkowej w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku w Spale; 

 www.mlodziezowasiatkowka.pl 

 Skan zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia  

 

  

 
Pan Tomasz Wykręt: 

- udział w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez KS „Akademia Piłkarska Silesia” 

dniu 09 marca 2014 roku w Katowicach 

 Skan zaświadczeń o ukończeniu formy doskonalenia  

 

 

 

http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/
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