Osnovna škola Antuna Mihanovića
Petrovsko

Izvješće o radu Školskog športskog kluba Petrovsko
za školsku godinu 2016./2017.

Voditeljica: Sanja Leskovar, mag.cin.

Osnovni ciljevi i zadaci ŠSK-a:











edukacija učenika putem školskih sportskih aktivnosti,
razvijanje odgojnih i kulturnih vrijednosti učenika putem školskih sportskih
aktivnosti,sustavno planiranje, organiziranje i provedba sportskih aktivnosti za
učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole,
provoditi i promovirati programe koje organiziraju školski športski savezi te
poticati učenike na uključivanje u iste,
poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti,
poticati i promicati stručni rad u školskome sportu, kao i stručni sportski rad s
djecom i mladima u lokalnoj zajednici,
poticati etička i moralna načela, poštovanje ljudskog dostojanstva, fair playa,
tolerancije, nenasilja i kulture sporta,
sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i priredbama,
interaktivna suradnja s drugim premetima i školskim sekcijama,
organizacija među razrednih sportskih natjecanja.

ŠŠK osnovne škole Antuna Mihanovića, Petrovsko ima slijedeće sekcije:
 nogomet - dječaci
 odbojka - dječaci
 rukomet – dječaci
 atletika/kros – dječaci i djevojčice
Ostvarenje godišnjeg plana i programa:
-

-

Za rad ŠŠK-a u školskoj godini planirano je 35 školskih sati treninga. Realizirano je
svih 35 sati.
Treninzi iz nogometa održani su u mjesecu rujnu, listopadu, prosincu, ožujku, travnju,
svibnju i lipnju.
Rukomet je realiziran u rujnu, listopadu, travnju I svibnju.
Odbojka je realizirana prosincu, siječnju i veljači.
Funkcionalna priprema za natjecanje u krosu održavana je tijekom cijele školske
godine, I odrađene su bazične pripreme za atletiku.
Učenici su sudjelovali na županijskom natjecanju iz nogometa I crossa.
Učenice su sudjelovale na županijskom natjecanju iz crossa.

-

Zaključak:

-

ŠSK je svojim djelovanjem osiguravao uvjete za odvijanje onih sportskih i plesnih
programa u Školi za koje postoji interes učenika. Polaznici programa su time
doprinosili svom zdravom odrastanju, a sudjelovanjem u organizaciji stjecali iskustva
koja doprinose njihovoj socijalizaciji.

ŠSK je svojim djelovanjem:
Osigurano je sudjelovanje na među-školskim natjecanjima.
b Osigurani su materijalni uvjeti potrebni za provedbu programskih sportskih sadržaja
b Osigurano je stručno i pedagoško vođenje učenika kroz programske sadržaje.
c Osigurana je zdravstvena skrb za članove Društva, sukladno postojećem sustavu
(osiguranje učenika i liječnički nadzor u okviru međuškolskih natjecanja).
d Ostvarena je i unapređena suradnja s roditeljima u mjeri i na način kojim se podupire
rad Društva u svim područjima djelovanja Društva.
a

Vrijeme ostvarivanja:
Školski

športski klub aktivan je tijekom cijele školske godine. Za vrijeme lijepog
vremena, aktivnosti (nogomet, rukomet, atletika) odvijaju se na školskom igralištu, dok je za
aktivnosti odbojke predviđeno vrijeme u školskoj dvorani i na travnatom igralištu.
Uključenost učenika:
U rad Školskog športskog kluba uključeni su učenici 5., 6., 7. i 8. razreda.
Zapažanje voditelja ŠŠK-a:
-

Uspjelo se animirati i uključiti veliki broj učenika u rad športskog školskog kluba,
Sukladno razini tehničkih i uvjeta rada, plan i program je realiziran u potpunosti, a
vezano uz: Savladavanje osnovnih pravila sportskih igara, savladavanje osnovnih
tehničko-taktičkih komponenti uključenih sportova, primjena naučenih i stečenih
tehničkih i taktičkih znanja kroz sportska natjecanja, podizanje razine motoričkih i
funkcionalnih sposobnosti, kao i razvoj morfoloških karakteristika kod učenika,
razvijanje odgojnih i kulturnih vrijednosti učenika putem školskih sportskih aktivnosti,
poticanje etičkih i moralnih načela, poštovanje ljudskog dostojanstva, fair playa,
tolerancije, nenasilja i kulture sporta.

U Petrovskom, 16.6.2017.
Voditeljica: Sanja Leskovar, mag.cin.

