OŒRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W POZNANIU

mgr Rafa³ Baranowski

FUNKCJE, ROLA I ZAKRES DZIA£ANIA
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
GIMNAZJUM
W NOWYM TOMYŒLU

Praca dyplomowa

Nowy Tomyœl 2003 r.

WSTÊP

- "Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ"
- "Sport to zdrowie"
- "Ruch jest w stanie zast¹piæ wszystkie lekarstwa, ale
wszystkie lekarstwa nie zast¹pi¹ ruchu"
- "W zdrowym ciele zdrowy duch"

- te i inne cytaty pozwalaj¹ nam pomóc w okreœleniu, jak wa¿n¹ rolê
pe³ni kultura fizyczna w rozwoju osobniczym cz³owieka.
Zgodnie z ustaw¹ o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (Dz. U. Nr
25, poz. 113) i samorz¹dzie terytorialnym z dnia 08.03.1990 r. (tekst jednolity
z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261) gminy tworz¹ warunki
prawno-organizacyjne i realizuj¹ zadania kultury fizycznej jako zadania
w³asne.
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I. MIASTO NOWY TOMYŒL

Nowy Tomyœl po³o¿ony jest w zachodniej czêœci Wielkopolski, w
odleg³oœci 60 km od Poznania, 200 km od Berlina i 360 km od Warszawy, w
których znajduj¹ siê miêdzynarodowe lotniska, gwarantuj¹ce kontakt z ca³ym
œwiatem. Po³¹czenie Nowego Tomyœla z innymi czêœciami Wielkopolski
zapewniaj¹ drogi wojewódzkie nr 302 do Zb¹szynia, 305 do Wolsztyna, 307
do Poznania. Blisko Nowego Tomyœla przechodzi droga krajowa nr 2 (E 30),
w odleg³oœci 4 km od miasta przebiegaæ bêdzie autostrada Wschód - Zachód,
ze zjazdem w Nowym Tomyœlu. Nowy Tomyœl le¿y przy miêdzynarodowej
linii kolejowej Pary¿ - Berlin - Warszawa -Moskwa.
W mieœcie Nowy Tomyœl zamieszkuje ok. 16.000 mieszkañców, w ca³ej gminie ok. 24.000.
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II. GIMNAZJUM W NOWYM TOMYŒLU
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III. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
GIMNAZJUM W NOWYM TOMYŒLU

Hala g³ówna o wymiarach
24 na 42 m z widowni¹
o 413 miejscach siedz¹cych.

Sala gimnastyczna
o wymiarach 12 na 24 m
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1. Informacje ogólne o Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum
w Nowym Tomyœlu

a) Finansowanie hali sportowej
Bud¿et hali sportowej na rok 2003. Bud¿et ten jest wyodrêbnion¹
czêœci¹ bud¿etu ca³ego Gimnazjum.
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b) Struktura zatrudnienia

> PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:
- 12 nauczycieli wychowania fizycznego, a w tym:
wicedyrektor gimnazjum ds. sportu
doradca metodyczny
> PRACOWNICY OBS£UGI:
- 4 sprz¹taczki
- 1 woŸny
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FUNKCJONOWANIE Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w
Nowym Tomyœlu to przede wszystkim spe³nianie zadañ dydaktycznych i
wychowawczych w zakresie realizacji programu nauczania z wychowania
fizycznego oraz innych wynikaj¹cych z planu pracy Gimnazjum.
To tak¿e najem, wed³ug ustalonych przez Zarz¹d Gminy i Miasta zasad
i cennika pomieszczeñ obiektu innym szko³om, organizacjom sportu
szkolnego, klubom i stowarzyszeniom sportowym itd. oraz œcis³e
wspó³dzia³anie z Oœrodkiem Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu w zakresie
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i widowiskowych dla
mieszkañców Miasta i Gminy Nowy Tomyœl.

Na podstawie powy¿szego mo¿emy wyró¿niæ dwie podstawowe funkcje Hali
Sportowej Gimnazjum w Nowym Tomyœlu:
- FUNKCJAOŒWIATOWA
- FUNKCJAŒRODOWISKOWA
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2. Funkcja oœwiatowa

a) FUNKCJA SPORTOWA
Realizowana jest przez ca³y rok szkolny. To spe³nianie zadañ
dydaktycznych i wychowawczych, pozalekcyjnych i opiekuñczych w
zakresie realizacji lekcji wychowania fizycznego dla uczniów
Gimnazjum. To organizacja i prowadzenie zawodów sportowych
wynikaj¹cych z kalendarza imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
"Wielkopolska", Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego i Oœrodka
Oœwiaty i Sportu dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych z powiatu nowotomyskiego na ró¿nych etapach
rozgrywek.
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Najwiêksz¹, m.in. organizacyjnie i czasowo jest realizacja
kalendarza rozgrywek Gimnazjalnej Ligi Sportowej o Puchar
Przechodni Dyrektora Gimnazjum w Nowym Tomyœlu dla najbardziej
usportowionej klasy w roku szkolnym.
W tym temacie reprezentacje klas rywalizuj¹ ca³y rok szkolny, w
systemie rozgrywek ligowych o ww. trofeum w nastêpuj¹cych
dyscyplinach:
- siatkówka
- koszykówka
- unihoc
- halowa pi³ka no¿na
- reanders
- kwadrant
- gimnastyka sportowa
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a) FUNKCJA POZASPORTOWA
Wynika przede wszystkim z planu pracy szko³y i realizowana jest m.in.
w nastêpuj¹cych tematach:
- Otwarte Drzwi Gimnazjum
- Spotkania autorskie np. z Markiem Kotañskim

- Testy kompetencji, egzamin gimnazjalny
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- Gimnazjaliœci Papie¿owi
- Œwiêto Niepodleg³oœci
- Debata z kandydatami na Burmistrza Miasta Nowy Tomyœl

- Jase³ka Bo¿enarodzeniowe
- Œwiêto Matematyki
- Rekolekcje wielkopostne
- Konkurs "Superklasa"
- Gimnazjada
- Dzieñ Europejski
- Organizacja spektakli teatralnych i wystêpów zespo³ów
muzycznych
- Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego
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W sposób szczególny nale¿y podkreœliæ fakt organizowania i
prowadzenia zajêæ rekreacyjno-sportowych dla dzieci niepe³nosprawnych psycho-ruchowo, realizowanych w oparciu o bardzo ró¿norodny, specjalistyczny sprzêt zwiêkszaj¹cy efektywne oddzia³ywanie
usprawniaj¹co-motywuj¹ce na æwicz¹cego.
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3. Funkcja œrodowiskowa
Wynika z podnajmowania pomieszczeñ hali sportowej na zajêcia
rekreacyjno-sportowe m.in. dla indywidualnych najemców i ich rodzin.

a) Stowarzyszenia i kluby sportowe
Systematyczny najem obiektów hali ma miejsce w przypadku
stowarzyszeñ i organizacji sportowych na organizacjê zajêæ
szkoleniowo-treningowych oraz na prowadzenie meczy i turniejów.
Wœród tych stowarzyszeñ mo¿emy wymieniæ:
- MKS "GROMY"Atrium (koszykówka)
- MUKS "KANGUR" (siatkówka)
- MKS "TOMIKIAIKIDO" (sporty walki)
- TKKF "KOSMOS" (sporty walki, pi³ka no¿na)
- MKS "POLONIA" (pi³ka no¿na)
- LUKS "BIZON" (pi³ka rêczna)
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b) towarzystwa rekreacyjno-sportowe i zak³ady pracy

Równie¿ systematyczny najem i organizacja imprez dotyczy
zak³adów pracy z terenu Nowego Tomyœla.
Wœród nich mo¿emy wymieniæ:
- PPE "WIELKOPOLSKA"
- "AESCULAP CHIFA" B/BRAUN
- "ATLAS" MEBLE
- PDH "PAWELEC"
- PPH "CONDOR"
- PPH "BARTEX"
- KPP Policji
- Nadleœnictwo Bolewice
- Nadleœnictwo Trzciel
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c) Oœrodek Oœwiaty i Sportu

Podsumowuj¹c funkcjê œrodowiskow¹ hali sportowej nale¿y
stwierdziæ, i¿ w tzw. "sezonie halowym" ka¿da sobota tygodnia to
imprezy turniejowe i mecze organizowane przez lokalnych animatorów i organizatorów sportu, zaœ ka¿da niedziela to cykliczne
(turniejowo-ligowe), masowe rozgrywki organizowane przez Oœrodek
Oœwiaty i Sportu w Nowym Tomyœlu dla mieszkañców miasta i gminy.
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4. Tematyka imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez
O.O. i S. w Nowym Tomyœlu w Hali Sportowej Gimnazjum.
- Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyœl w Pi³kê Siatkow¹ Mê¿czyzn o
xPuchar Burmistrza
- Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Rodzin na powitanie Nowego Roku
- Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyœl w Pi³kê Siatkow¹ Kobiet o
xPuchar Burmistrza z okazji Rocznicy Wyzwolenia Nowego Tomyœla
- Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyœl w Halow¹ Pi³kê No¿n¹ o Puchar
xBurmistrza
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Sto³owym Seniorów
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Sto³owym M³odzików
xi M³odziczek
- Mistrzostwa Gminy w Halow¹ Pi³kê No¿n¹ Reprezentacji Wsi Nowotoxmyskich o Puchar Dyrektora O.O. i S. w Nowym Tomyœlu
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- Mistrzostwa Miasta i Gminy w Pi³kê Koszykow¹ Kobiet o Puchar
Burmistrza Nowego Tomyœla
- Halowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyœl w Pi³kê Rêczn¹
Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza
- Mistrzostwa Miasta i Gminy w Trójkach Koszykarskich w grze
na jednego kosza o Puchar Burmistrza
- Familiada w Pi³kê Siatkow¹ o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla

- Turniej Unihoca Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla
- Turniej Pi³ki Siatkowej im. Jerzego Mleczaka o Puchar Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego
- Mistrzostwa Miasta i Gminy Nowy Tomyœl w Pi³kê Koszykow¹
Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza
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5. Obozy sportowe

Osobny rozdzia³ w wykorzystaniu hali sportowej stanowi mo¿liwoœæ
organizacji obozów sportowych, co zwi¹zane jest œciœle z baz¹ noclegow¹,
¿ywieniow¹ i treningow¹ zlokalizowan¹ w jednym kompleksie szko³a-hala.
Mo¿liwoœci noclegowe i ¿ywieniowe szko³y w okresie ferii zimowych
i letnich - przy maksymalnym rozpisaniu jednostek treningowych w
pomieszczeniach hali, wspieranych walorami terenów zewnêtrznych wokó³
Gimnazjum wyra¿aj¹ siê liczb¹ ok. 200 osób mog¹cych braæ jednorazowo
udzia³ w zgrupowaniu treningowym.
W okresie siedmiu lat funkcjonowania Hali Sportowej Gimnazjum w
Nowym Tomyœlu na obozach sportowych przebywa³y:
- UKS "SIÓDEMKA" Poznañ (koszykówka)
- TS "OLIMPIA" Poznañ (koszykówka)
- TS "QUEY" Poznañ (koszykówka)
- MKS "PYRA" Poznañ (koszykówka)
- TS "MANHATTAN" Katowice (koszykówka)
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IV. WNIOSKI

Fakt oddania do u¿ytku 10 lutego 1996 r. Hali WidowiskowoSportowej w Gimnazjum w Nowym Tomyœlu sta³ siê dla lokalnej
spo³ecznoœci bardzo du¿ym i wa¿nym wydarzeniem.
Powstanie profesjonalnego obiektu sportowego o bardzo wysokim
standardzie u¿ytkowym, w sposób znakomity stworzy³o doskona³e warunki
do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szko³y
Podstawowej Nr 3, a po jej likwidacji (reforma systemu oœwiaty) - dla
uczniów Gimnazjum.
Wynajmowanie pomieszczeñ obiektu hali innym szko³om,
organizacjom sportu szkolnego, klubom i stowarzyszeniom sportowym,
indywidualnym najemcom i ich rodzinom, zak³adom pracy i innym
instytucjom - bardzo uaktywni³o lokalne spo³eczeñstwo w sferze aktywnoœci
rekreacyjno-sportowej i typowo sportowej.
Mo¿na stwierdziæ, i¿ z hali sportowej korzystaj¹:
- dzieci i rodzice

- wnuki i dziadkowie

- kole¿anki i koledzy

- amatorzy i profesjonaliœci

- wszyscy bez wzglêdu na poziom

- najm³odsi i najstarsi

sprawnoœci fizycznej

- najni¿si i najwy¿si

korzystaj¹: - od rana do póŸnego wieczora
- od poniedzia³ku do niedzieli
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V. ZAKOÑCZENIE

Organizacja funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej
Gimnazjum w Nowym Tomyœlu, jej rola oœwiatowa i œrodowiskowa, bardzo
szeroki wachlarz ofert do aktywnego spêdzania czasu - spotyka siê czêsto ze
s³owami szczerego uznania i twórczej "zazdroœci" (...) "Jak Wy to robicie?",
"Jak Wam siê to udaje?" i tym podobnie formu³owane pytania/gratulacje
padaj¹ czêsto z ust osób bêd¹cych i nie bêd¹cych w "bran¿y".
S³owa te kierowane s¹ w stosunku do osób, którym powierzono
kierowanie, zarz¹dzanie i administrowanie obiektem hali i swego rodzaju
pozytywnym zjawiskiem spo³ecznym w sytuacji rozrastaj¹cej siê wulgarnej
agresji i zaniku pozytywnych wzorców i idea³ów.
Stanowi¹ one najlepsz¹ ocenê dzia³alnoœci rekreacyjnorehabilitacyjnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum
dobrze ju¿ wpisanej w ¿ycie œrodowiska nowotomyskiego, która pe³ni w ten
sposób tak¿e donios³¹ funkcjê pozytywnego kreatora ¿ycia spo³ecznego
naszego Miasta i Gminy.
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VI. ZA£¥CZNIKI
Nr 1. Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w
xxxx Nowym Tomyœlu
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Nr 2. Przyk³adowe artyku³y prasowe.
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