SPRAWOZDANIE
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO” TRAMP”
za okres 02.01.2008. – 31.12.2008.

UKS „TRAMP” rozpoczął swoją działalność z dniem 02.01.2008r.
Ze względu na specyfikę pracy szkoły przy której działa UKS tj. Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 5 z klasami integracyjnymi, głównym celem jest angażowanie
dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności pozalekcyjnej dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Ma na celu kształtowanie
dyspozycji osobowościowych- zainteresowań,
wiary we własne siły, w możliwość
osiągnięcia sukcesu.
Mając na celu realizację celów statutowych:
1. Pozyskano możliwość korzystania z obiektów i sprzętu na podstawie umowy
nieodpłatnego użyczenia podpisanej przez Dyrektora Szkoły.
2. Zwrócono się do Rady Rodziców ZSO Nr 5 o dofinansowanie przygotowanej oferty
realizacji zadania publicznego „ Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” wspieranej przez
Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sosnowcu.
3. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o przydział sprzętu w ramach realizacji
programu „ Sport wszystkich dzieci”.
4. Zwrócono się o wsparcie finansowe UKS „TRAMP” do następujących firm:
FOTA S.A. Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 120;
FICO S.A FICOMIRRORS POLSKA Sp. ZOO. Sosnowiec ul. Koksownicza 30.
LINCOLN ELECTRIC S. Kędziora, K. Słomka Sosnowiec ul. Szpaków 6B.
S.C. SPIN. Będzin ul. Podsiadły 2.
5. Ustalono harmonogram bezpłatnych zajęć sportowych w wymiarze 10 godzin
tygodniowo.
Zajęcia dla najmłodszych
I-III SP. „ Wyścigi rzędów dz. i chł”.
I-III SP. „ Mini piłka nożna chł.”
Zajęcia dla uczniów klas
IV-VI SP. „ Piłka siatkowa dz. i chł”.
IV-VI SP. „ Piłka nożna chł.”
Zajęcia dla młodzieży

I-III Gim. „Piłka siatkowa dz. i chł.
I-III Gim. „ Piłka nożna dz. i chł
6.Uczestniczono w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy Sosnowiec
oraz poza nią:
1
2.
3.
4.
5.

Młodzieżowy Zagłębiowski Turniej Piłki Nożnej.
„ Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku.
„Wykopmy rasizm ze stadionów”, turniej halowej piłki nożnej.
Wiosenny wojewódzki turniej piłki siatkowej.
Piknik Lekkoatletyczny.

7. Przeprowadzono wewnętrzne imprezy sportowo- rekreacyjne:
1.Mistrzostwo Szkoły w mini piłce siatkowej kl. .V-VI.,
2. Turniej gier i zabaw kl. I-IV.,

3.Turniej halowej piłki nożnej kl. V-VI.
4. Mistrzostwo Szkoły w” Halowym turnieju piłki nożnej dz. i chł. ” kl. I-III gim.,
5. Turniej „Trójek siatkarskich” kl. I-III gim.
6. Rozgrywki sportowe w ramach „Turnieju zajączka”
7. Turniej Mikołajkowy kl. I-III, IV-VI
8. Turniej gwiazdkowy. Rozgrywki piłki koszykowej, piłki siatkowej kl. gim.
W miesiącu czerwcu UKS”TRAMP” zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą
w trakcie której uczestnicy przemierzali szlaki Beskidu Śląskiego.
Ponadto w miesiącu czerwcu podjęto starania o nadanie Stowarzyszeniu statusu OPP,
rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń. W dniu 20.10.2008. Sąd Rejonowy w Katowicach
wydział VIII Gospodarczy postanowił wpisać Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP” do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315885.
Chcąc dotrzeć z informacją na temat działalności Klubu do społeczności lokalnej
założono stronę internetową www.ukstramp.@ republika.pl
Realizując cele statutowe wpływamy na aktywność pozalekcyjną dzieci i młodzieży,
rozwijamy ich zainteresowania sportowe. Stały wzrost członków Klubu świadczy o
potrzebie funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego.

