
Dlaczego warto zostać uczniem IV klasy sportowej o profilu
piłka ręczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Unicef w Obornikach ?

Jakie doświadczenie posiada szkoła w organizowaniu i prowadzeniu klas sportowych o profilu
piłka ręczna ?

Czy obecnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach funkcjonują
klasy sportowe o profilu piłka ręczna ?

Kto może zostać uczniem klasy sportowej ?

Czy trzeba wykazywać predyspozycje do gry w piłkę ręczną ?

Kto pracuje z dziećmi w klasach sportowych ?

SKF KPR Sparta Oborniki ?

- Przede wszystkim dlatego, że nasza szkoła wychowuje dzieci w
równowadze intelektualnej i sportowej. Dzięki temu nasi
podopieczni osiągają wysokie wyniki w nauce, zajmują czołowe
lokaty w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Ponadto połączenie sportu oraz znakomitego przygotowania
edukacyjnego od lat sprawdza się w profilowaniu wzorowego ucznia –
absolwenta obornickiej ,,Czwórki”.
Świadomość zdrowego stylu życia jest w naszym społeczeństwie na
coraz wyższym poziomie. Ruch w klasie sportowej jest wpisany w plan
lekcji co znacznie ułatwia organizację dnia uczniom oraz rodzicom. Obecna
sytuacja dostarcza nam kolejnego ważnego argumentu. Nic lepiej nie wzmocni odporności i pojemności
życiowej płuc jak uprawianie sportu. Piłka ręczna kształtuje nasze ciało i umysł równolegle. Dzięki
takim działaniom Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingu
najlepszych placówek oświatowych w Gminie Oborniki.

- Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego, przy wsparciu dyrekcji
szkoły pierwsza klasa sportowa o profilu piłka ręczna powstała
w 1993 r.

- Tak. Aktualnie w naszej szkole profesjonalnym szkoleniem
sportowym objęci są uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII.

- Każda dziewczyna i chłopak, która/który wypełni i prześle na adres
mailowy szkoły wymaganą deklaracje. Link do strony informacyjnej wraz z
deklaracją znajdującą się w załączniku:

- Nie. To właśnie zadanie naszych nauczycieli. Wszystkiego uczymy się od podstaw, uwzględniając
wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci.

- Obornicka „Czwórka” zrzesza w swoich szeregach doświadczonych
nauczycieli wychowania fizycznego posiadających najwyższe kwalifikacje
trenerskie. Wszyscy przez wiele lat z sukcesami uprawiali piłkę ręczną,
dzisiaj równolegle pracują w szkole oraz klubie piłki ręcznej SKF KPR
Sparta Oborniki.

- Obornicki klub piłki ręcznej ściśle związany i współpracujący ze
Szkołą Podstawową nr 4 im. Unicef w Obornikach w dziedzinie wychowywania i
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży naszego miasta i gminy.

http://www.zsp.oborniki.pl/informacje/9c012429f1#c

Ważne pytania...


