A Szolnoki Szent – Györgyi Albert Általános Iskola sportélete a 2016/2017 – es
tanévben
Iskolánk tanulóinak nagy része rendszeresen sportol.
A sportélet és a testnevelés koordinációja a testnevelés munkaközösség és a Sprint Diáksport
Egyesület feladata.
A testnevelés munkaközösség tagjai segítik a gyermekek rendszeres mozgását a testnevelés órák
keretén belül és kívül, felkészítik a tanulóinkat különböző versenyekre, vetélkedőkre, tömegsport
rendezvényekre,továbbtanulással kapcsolatos felvételikre,fejlesztő pedagógusaink az esetleges
elmaradásokban zárkóztatják fel tanulóinkat. A Sprint DSE biztosítja a rendszeres edzéslehetőséget
és az anyagi hátteret a versenyeztetéshez, sportszer utánpótláshoz, utazáshoz és az egyéb sporttal és
testneveléssel összefüggő kiadásokhoz.
Gyermekeinket tájékoztatjuk minden versenylehetőségről, s amennyiben igény van rá,
részvételü(n)kkel próbáljuk fényesíteni iskolánk hírnevét.
A 2016 / 2017 – es tanévben az alábbi DSE sportcsoportok indultak :
-

alsós lány, fiú kötélugrás
felsős lány, fiú kötélugrás
felsős fiú floorball
alsós fiú labdarúgás
5-6.osztályos fiú labdarúgás

Csapatainkat ( megfelelő létszám és versenylehetőség esetén ) a diákolimpiai rendezvényeken
szerepeltetjük, egyéb meghívásos versenyeken is részt veszünk, ill. saját rendezésű szabadidős
versenyeink is vannak.
A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. keretein belül a következő edzés van iskolánkban :
-

mini lány, fiú kosárlabda

Külsős edzők is nyújtanak mozgáslehetőséget a következő sportágakban :
-

kyokushin karate
Fit – kid
kézilabda

Tanulóinkkal részt veszünk a Szolnoki Diáksport Egyesület és Szolnoki Sportcentrum Nonprofit
kft. által rendezett versenyeken :
-

Tiszaligeti Napok
Belépés nemcsak tornacipőben
Májusfa – futás ( Coop-futás )
Sportjuniális

Részt veszünk egyéb iskolák által szervezett meghívásos versenyeken is.( Belvárosi Napok, Kőrösi
Kupa…stb.)
Ősszel iskolánk felsős fiú labdarúgó csapata a székelykeresztúri testvérvárosunk által szervezett
Killyéni Imre Labdarúgó Tornán vett részt, mely 2017 tavaszán folytatódik az ő visszahívásukkal.
A Szent-Györgyi Floorball Kupáért küzdhetnek a város floorballosai januárban.

Amennyiben tanulóink nem találnak az iskola keretein belül megfelelő sportolási lehetőséget
maguknak, szakági segítséget próbálunk adni.
Az iskola tanulói rendszeresen kiemelkedő sporteredményekkel büszkélkedhetnek, ezért mi tanárok
is büszkék vagyunk rájuk, elismerésük mindig a következő tanév őszén történik meg a nyári
sportágak versenyei miatt!
Aki ezt nem hiszi, járjon utána!
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