UCHWAŁA Nr XII/101/07
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie: uchwalenia Programu Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i Młodzieży
w Gminie Rymanów na lata 2008 – 2010.
Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn.zm.) oraz
w związku z art. 5 ust. 4 i art. 42 ust. l i 2 ustawmy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, póz. 889, z późn. zm.)
- Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Program Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i Młodzieży w Gminie
Rymanów na lata 2008 – 2010.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały
Nr XII/101/07
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 30 listopada 2007 roku

PROGRAM ROZWOJU SPORTU
I TURYSTYKI AKTYWNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
na lata 2008 – 2010
Wychowanie fizyczne, sport powszechny i turystyka aktywna stanowią bardzo ważny
element procesu wychowawczego oraz działań na rzecz profilaktyki zdrowia.
Wychowanie fizyczne, sport i aktywna turystyka ze względu na swój zasięg winny
stanowić fundament w procesie kształtowania osobowości dzieci i młodzieży, wywierać
wpływ na rozwój intelektualny, psychiczny, etyczny i społeczno - kulturowy. Organizacja
zajęć przebiegać winna w wybranym czasie lekcyjnym i wolnym, zaś uczestnictwo w nich
winno być spontaniczne. Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie form i treści
zajęć w czasie wolnym.
Myślą przewodnią Programu jest troska o możliwie pełne wykorzystanie istniejących
warunków kadrowych, programowych, organizacyjnych i materialnych celem wyeliminowania
regresu w efektywności zajęć aktywizujących ruchowo dzieci i młodzież.
Realizując nakreślone cele należy:
l. Podnieść efektywność wychowania fizycznego w szkołach uznając je ważnym w procesach
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Szczególnego znaczenia w tym procesie winno
nabrać doskonalenie „wychowania fizycznego" przedszkolnego i wczesnoszkolnego, poprzez:
1) konsekwentne wypełnianie obowiązków programowych, ucząc szczególnie
podstawowych elementów technicznych, taktyki i zasad współzawodnictwa w grach
zespołowych,
2) systematycznie rozszerzanie umiejętności uczniów w dyscyplinach sportowych
indywidualnych bez konieczności bezpośredniego kontaktu, możliwych do uprawiania w
celach rekreacyjnych,
3) realizację programu gimnastycznego i czynnej aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-10
lat,
4) utrwalanie nawyków uprawiania dyscyplin sportowych i umiejętności ich organizacji.
Kreowanie zdrowego i aktywnego ruchowo stylu życia,
5) eksponowanie funkcji wychowania przez sport, obiektywne egzekwowanie zasad
współzawodnictwa sportowego i zasady fair play oraz popularyzowanie idei i symboliki
olimpijskiej,

2. Zwiększyć dostępność dzieci i młodzieży do uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach
sportowo - rekreacyjnych i aktywnej turystyce, poprzez:
1) aktywność Uczniowskich Klubów Sportowych, Ludowych Klubów Sportowych, innych
Klubów Sportowych działających jako Stowarzyszenia, których celem jest działalność na
rzecz rozwoju kultury fizycznej,
2) uaktywnienie członków Uczniowskich Klubów Sportowych tj. uczniów, rodziców,
sympatyków szkół i nauczycieli, którzy wraz z radą pedagogiczną szkoły winni być
autentycznymi animatorami ich działalności, a działalność klubu winna być zawarta w
programie pedagogicznym szkoły,
3. Wdrożyć jednolity powszechny system współzawodnictwa sportowego dla dzieci młodzieży,
poprzez:
1) opracowanie w każdej szkole programu i form realizacji czwartej godziny wychowania
fizycznego,
2) opracowanie w szkołach podstawowych, gimnazjach i LO rocznych kalendarzy
powszechnych zawodów sportowych, imprez turystyki aktywnej i rekreacyjnych,
zawierających:
a) całoroczny cykl współzawodnictwa sportowego organizowanego w formie ligi
szkolnej, międzyszkolnej i gminnej,
b) okazjonalne zawody sportowe w formie turniejów,
c) mityngi lekkoatletyczne i powszechne biegi,
d) biegi narciarskie,
e) rajdy rowerowe,
t) biwaki i wycieczki piesze,
zaś w przedszkolach i szkołach podstawowych programu współzawodnictwa sportowego
i imprez turystki aktywnej opartego w treści na formach gier i zabaw ruchowych dla
dzieci w wieku 6-10 lat, których scenariusz winien być wzorowany na ceremoniale
olimpijskim,
3) organizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej poszczególnych typów szkół i grup
wiekowych jako formy powszechnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
w różnych dyscyplinach sportowych
4) włączenie do organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowych dzieci i młodzież
niepełnosprawną.
4. Utworzyć system organizacyjny sportu i rekreacji oraz jego promocji, w skład którego wejdą:
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz LO,
2) uczniowskie kluby sportowe,
3) ludowe kluby sportowe
4) pozostałe kluby i sekcje działające w gminie

a koordynatorem działań będzie referat OZK
5. Finansowanie zadań Programu;
1) utworzyć system finansowania Programu opierający się na zasadach określonych w
przepisach prawa oraz dążyć do włączenia w finansowanie przedsięwzięć Programu inne
podmioty prawne,
2) środki finansowe przeznaczone na realizację zadań Programu kierować głównie na zakup
sprzętu sportowego, remont obiektów, zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia
pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą itp.
3) system nagród we współzawodnictwie sportu powszechnego winien mieć charakter
materialne - symboliczny (dyplomy, medale, puchary) zaś działalność organizatorska
powinna być oparta na zasadach wolontariatu z rozwiniętym systemem wyróżnień,
4) promować sport powszechny za pośrednictwem m. in. prasy, radia i telewizji
6. Doskonalić system kształcenia i doskonalenia kadr poprzez:
1) wyznaczenie dla nauczycieli już zatrudnionych w szkołach zadań w wychowaniu
fizycznym i sporcie powszechnym, zaś przy zatrudnianiu uwzględniać ich umiejętności
organizacyjne
2) opracowanie i wprowadzanie do realizacji nowatorskich programów, których treścią jest
pobudzanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
Niniejszy Program kierowany jest do realizacji w szczególności przez przedszkole, szkoły
podstawowe, gimnazja, LO, Gminny Ośrodek Kultury, GKRPA oraz Kluby Sportowe
działające w szkołach i poza szkołami, których celem jest organizowanie pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

