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Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. 

 

Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. 

Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty sportowe, które niestety nie w każdej szkole 

się znajdują. Nasza szkoła ma to szczęście, że posiada bardzo dobrą bazę sportową. Szkoła posiada 

kompleks sportowy składający się z dużej sali gimnastycznej z widownią, małej sali gimnastycznej, 

siłowni oraz boiska lekkoatletycznego. Duża sala gimnastyczna ma wymiary 42m x 24m. Znajdują się 

tu pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, piłki koszykowej oraz piłki siatkowej ( zdjęcie nr 1). 

 Duża sala gimnastyczna. 

 

 Jednocześnie mogą tu być prowadzone zajęcia dla trzech grup , ponieważ sala podzielona jest 

na trzy sektory. Przy sali gimnastycznej znajduje się widownia, która może pomieścić około 500 osób. 

Wykorzystana jest często, przy okazji różnego rodzaju zawodów sportowych, meczów towarzyskich  

i kontrolnych. Mała sala gimnastyczna ma wymiary 24m x 12m. Jest przeznaczona do zajęć   

z gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz aerobicu. Wszelkie elementy gimnastyki lub akrobatyki 

mogą tu być wykonywane bez większych przeszkód, gdyż podłoga w całości wyłożona jest miękką matą 

do judo. Popołudniami sala wynajmowana jest przez klub sportowy judo „Ippon”, który od wielu lat 

odnosi znaczące sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zawodnikami są również uczniowie 

naszej szkoły ( zdjęcie nr 2).  
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Mała sala gimnastyczna 

 

Tuż obok małej sali gimnastycznej znajduje się siłownia, gdzie prowadzone są zajęcia  

w mniejszych grupach. Uczniowie naszej szkoły często korzystają z niej uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych. Siłownia jest bardzo dobrze wyposażona. Jest tam atlas do ćwiczeń siłowych, komplet 

hantli oraz sztang, ze sztangą olimpijską włącznie. Wyposażenie to udało się pozyskać dopiero rok 

temu od Urzędu Miejskiego w Jarocinie, który wypożyczył je naszej szkole na czas nieokreślony  

( zdjęcie nr 3). 

 Siłownia 

 Istotnym  uzupełnieniem wyposażenia jest sauna, która mieści się obok siłowni. Stanowi ona 

doskonały element odnowy biologicznej po długotrwałym wysiłku fizycznym. Korzystają z niej 

uczniowie uczestniczący w treningach poszczególnych sekcji sportowych.  

Ostatnim elementem infrastruktury sportowej są obiekty zewnętrzne, w  które szkoła została 

wzbogacona w roku 2009. W skład obiektów wchodzą: boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę 

nożną o wymiarach 60mx30m, boisko wielofunkcyjne (tartanowe) do gry w piłkę siatkową, piłkę 
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koszykową oraz tenisa ziemnego, stadion  lekkoatletyczny z bieżnią okólną czterotorową 200m, 

skocznie w dal oraz boisko do gry w piłkę plażową. ( zdjęcie n4 i 5) 

 Bieżnia okólna 200m 

 

 Boisko ze sztucznej nawierzchni. 

 
Wykorzystanie obiektów sportowych 
 
1. Obiekty wewnętrzne wykorzystywane są codziennie od poniedziałku do piątku przez młodzież 

szkolną w godzinach od 8:00 do godz. 16:10. Dodatkowo codziennie od poniedziałku do piątku  

odbywają się zajęcie dodatkowe z zajęć sportowych preferowanych przez uczniów naszej szkoły. Czas 

trwania tych zajęć od 16:10 – 18:00. 

W godzinach późno popołudniowych sala wynajmowana jest przez najemców do godziny 22:00. 

2. Obiekty zewnętrzne wykorzystywane są przez uczniów szkoły w ramach obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego w miesiącach wrzesień – październik oraz marzec – czerwiec. Dodatkowo dla 

grup licealnych, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach poza lekcyjnych. 

 
 Maciej Dolata przewodniczący zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie w/w/ informacji  
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Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie 

 

 Baza sportowa Zespołu Szkół Specjalnych dysponuje następującymi obiektami sportowymi: 

Pierwszy obiekt – zastępcza sala gimnastyczna 10m x 12m x 3,6m   pomniejszona o box o wymiarze 3m 

x3m oraz dwie przebieralnie dla dzieci łączny wymiar 1,5m x 4m. 

Wyposażenie sali stanowią : cztery drabinki gimnastyczne, jeden obniżony kosz do rzutów, materace i 

drobny sprzęt sportowy. 

Drugi obiekt to boisko do ćwiczeń o wymiarach 24m x 15m na którym odbywają się zajęcia mini gier 

sportowych. Szkoła dysponuje torem kręglarskim.  

Zastępcza sala gimnastyczna (10m x 12m) w znacznej mierze wykorzystywana jest jednocześnie przez 

trzy zespoły ćwiczące z różnych etapów edukacyjnych. W sali poza zajęciami z wychowania fizycznego 

prowadzone są zajęcia  z integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania  dziecka,  korekcji wad 

postawy oraz uroczystości szkolne.  

Łączna ilość godzin wykorzystywanych w  tygodniu 48h w godzinach od 8:00 do 16:15.  
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Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach 

 

Sale gimnastyczne 

1) wymiary boiska: 19,10m x 11,50m 

2) ilość drabinek gimnastycznych: 10 szt. 

3) ilość piłek do gier zespołowych: 43 szt. 

4) inny sprzęt: skrzynia + odskocznia, stoły do tenisa stołowego, płotki, kule, oszczepy, dyski, 

stepy, ławeczki gimnastyczne, materace gimnastyczne, kije do unihokeja 

5) dodatkowe zajęcia sportowe: - tenis stołowy – 38 godz. 

     - piłka siatkowa – 35 godz. 

     - aerobik – 20 godz. 

     - ciężary (zawody)  

      6) ilość stołów do tenisa stołowego:  3 stoły do tenisa stołowego + 6 siatek 

                4 rakietki do tenisa stołowego 

Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się podczas zajęć lekcyjnych zgodnie z planem nauczania oraz dla 

wszystkich chętnych uczniów jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Oprócz  tego organizowany jest 

szkolny turniej tenisa stołowego. Najlepsi uczniowie reprezentują naszą szkołę na turniejach 

międzyszkolnych. 

 

 

 

Boiska szkolne 

1) asfaltowe 40 x 25 

− piłka nożna 

− piłka ręczna 

− piłka siatkowa 

− piłka koszykowa 

Boisko asfaltowe wymaga remontu uszkodzonej nawierzchni, konieczne jest pokrycie bezpieczną 

powierzchnią np. poliuretanową. Konieczna jest również wymiana bramek z certyfikatem.  

Boisko wykorzystywane jest również przez młodzież zamieszkującą wieś w godzinach popołudniowych 

oraz przez sołectwo wsi Tarce. 

2) trawiaste: 55 x 35 

− piłka nożna 

3) betonowe do siatkówki: 16 x 8 

− piłka siatkowa 

− badminton 
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Siłownie 

1) wymiary: 7,40 x 11,50 

2) wyposażenie: 

− pomost do ciężarów – 1 

− ławeczka kulturystyczna 

− atlas -1 

− gryfy – 3 

− dresy reprezentacyjne – 19 

− drabinki – 3 

− pierścienie-obciążniki – 8 

− pierścienie-obciążniki – użyczone – 8 

− tablica korkowa 2 

3) uczniowie korzystający: 

− klasy I – 53 – 3 razy w tygodniu – pierwszy miesiąc -159 osobo - godz rocznie 

− ciężarowcy – wyczynowcy – 11 – 5razy w tygodniu – 190 osobo - godzin rocznie 

 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Baumann 
 


