SPRAWOZDANIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO „Tramp” ZA OKRES 1.01.2009-31.12.2009
I. Informacje na temat UKS
Uczniowski Klub Sportowy „Tramp”
Ul. Bohaterów Monte Cassino 46
41-219 Sosnowiec tel: (032) 2631919
e-mail: uks.tramp@op.pl
www.ukstramp.republika.pl
Liczba członków Klubu -141 osób
Członkowie Zarządu – 5 osób
Ze względu na specyfikę pracy szkoły przy której działa UKS tj. Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5 z klasami integracyjnymi, głównym celem jest zaangażowanie
dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności pozalekcyjnych dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Ma na celu kształtowanie dyspozycji
osobowościowych, wiary we własne siły, w możliwość osiągnięcia sukcesu.
II. Działania UKS „Tramp” w okresie 1.01.2009-31.12.2009
1. Pozyskano możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów i sprzętu na podstawie
umowy użyczenia podpisanej przez Dyrektora Szkoły.
2. Przystąpiono do konkursu ofert na „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz
”Organizację i uczestnictwo w zawodach, turniejach, imprezach sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych”. Pozyskano ze środków Gminy Sosnowiec na
realizację powyższych zadań publicznych łączną kwotę- 4640 zł.
3. Zorganizowano przy współudziale Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w
Sosnowcu wycieczkę w ramach akcji „Ferie w mieście”.
4. Zorganizowano wyjazd dzieci klas I-III SP w trakcie ferii do Bawilandii.
5. Pozyskano sprzęt z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji programu „Sport
wszystkich dzieci” o wartości -5798,66 zł.
6. Zorganizowano akcję „Pakowania zakupów”, w celu rajdu szlakami Beskidu
Śląskiego.
7. Ustalono harmonogram bezpłatnych zajęć sportowych w wymiarze:
a) 10 godzin tygodniowo w terminie 2.01.2009-30.06.2009
 Zajęcia dla najmłodszych I-III SP
- „ Wyścigi rzędów”
- „ Mini piłka nożna”
 Zajęcia dla klas IV-VI SP
- „ Piłka nożna chłopców”
 Zajęcia dla młodzieży I-III GIM.
- „ Piłka siatkowa dz. i chł.”
- „ Piłka nożna dz. i chł.”
b) 16 godzin tygodniowo w terminie 1.09.2009- 31.12.2009

Zajęcia dla najmłodszych
I-II SP
- „ Piłka nożna chł.”
III SP
- „Piłka nożna chł”
I-IV SP
- „Tańce”



`

Zajęcia dla klas IV-VI SP
V-VI SP
Zajęcia dla młodzieży I-III GIM.
V-VI SP i GIM.
IV-VI i GIM.
IV-VI i GIM.

- „Piłka nożna chł”
- „ Piłka siatkowa”
- „ Gry zespołowe”
- „Piłka siatkowa chł.”
- „Tańce”
- „Basen”
- „Kręgle”

8. Zorganizowano Halowy Turniej Piłki nożnej klas I-III SP o Mistrzostwo Sosnowca
„ Od najmłodszych lat z piłką nożną za pan brat”.
9. Uczestniczono w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy Sosnowiec
(poza kalendarzem MSZS).

Gimnazjalna Liga Piłki Nożnej - 4 mj.

Mistrzostwa Sosnowca w mini piłce nożnej chłopców – 3 mj.

Turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca – 1 mj.

Halowy turniej piłki nożnej klas I-III SP – 2 mj.

Halowe Mistrzostwa Zagórza w piłce nożnej klas IV-VI SP – 3 mj.

Młodzieżowy Zagłębiowski Turniej Piłki Nożnej – 2 mj.

Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego w piłce nożnej „Wykopmy rasizm
ze stadionów” – 7 mj

Wiosenny Turniej Piki Siatkowej

Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion” -2 mj. (rejon)

Turniej piłki nożnej „ Orange Cup” – 1 mj.(rejon), 5 mj.
( województwo).
10. Zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich
- Dzień Sportu
- Rajd pieszy szlakami Beskidu Śląskiego
- Wyjście na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Kobiet w piłce recznej
- Wyjście na mecze PLUS Ligi Kobiet
11. Przeprowadzono wewnętrzne imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Mistrzostwo Szkoły w mini piłce siatkowej kl. V-VI SP
- Turniej gier i zabaw
- Turniej halowej piłki nożnej kl. V-VI
- Mistrzostwo Szkoły w halowej piłce nożnej dz. i chł. GIM.
- Turniej „Trójek Siatkarskich” kl. GIM.
- Klasowy turniej piłki nożnej o Mistrzostwo Szkoły
- Turniej piłki koszykowej drużyn mieszanych
- Turniej piłki ręcznej kl. GIM.
- Turniej piłki nożnej kl. I-III SP „Ojciec i Syn”
- Turniej rodzinny „Rodzina na medal”
Realizując cele statutowe wpływamy na aktywność pozalekcyjną dzieci i młodzieży,
rozwijamy ich zainteresowania sportowe.

