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Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

My niżej podpisani sygnatariusze niniejszej petycji zwracamy się z prośbą o interwencję w
sprawie cofnięcia przez Burmistrza Miasta Giżycka decyzji dotyczącej niepowołania oddziału
sportowego klasy 1 oraz klasy 4 w Szkole Podstawowej nr w Giżycku oraz utrzymania
obecnej liczby godzin zajęć sportowych a co się z tym łączy utrzymaniem etatów nauczycieli
wychowania fizycznego.

Jednym z pierwszych argumentów jest ochrona zdrowia naszych dzieci przed takimi
chorobami jak otyłość, wady postawy (w załączeniu opinie specjalistów), uczenie dzieci
zdrowego stylu życia.

Dzieci „zarażone „ pasją do sportu nie spędzają czasu w wirtualnym świecie, uczą się
współzawodnictwa, pracy w grupie, nawiązują koleżeńskie relacje. Uczą się także szacunku
do innych i odpowiedzialności. Młodzi ludzie mający już od najmłodszych lat pasje,
pielęgnują ją, poświęcają swój czas i nie szukają rozrywek czy „zabicia „ czasu w sposób
nieakceptowalny społecznie. Podczas zajęć sportowych, wyjazdów na turnieje, konkursy
dzieci wspierają się wzajemnie, uczą zasad współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, a także
nawiązują przyjaźnie.

Nasza szkoła jest niezwykle atrakcyjna dla rodziców właśnie z uwagi na istnienie klas
sportowych, kształcących dzieci w różnych dyscyplinach (piłka siatkowa, piłka ręczna,
gimnastyka artystyczna, tenis stołowy). W klasach sportowych uczą się dzieci spoza rejonu
szkoły, właśnie z uwagi na klasy sportowe.

Panie Przewodniczący jeśli nie damy możliwości najmłodszym trenować w szkołach, pod
okiem nauczycieli których dobrze znają, rozwijać swoich umiejętności to co damy im w
zamian? Nie wszystkich rodziców stać na dodatkowe, płatne zajęcia sportowe, które często
odbywają się w różnych miejscach. Kto będzie ambasadorem Naszego Miasta? To właśnie



dzieci z oddziałów sportowych są w przeważającej większości uczestnikami pozalekcyjnych
zajęć sportowych tzw. sksów. A w przyszłości mogą reprezentować nasz krąj na zawodach
sportowych, mistrzostwach, olimpiadach.

Szkoła ma doskonałych nauczycieli, którzy mają bardzo dobry kontakt z dziećmi. Są to
nauczyciele z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy. Prowadzone przez
nich dzieci osiągają liczne sukcesy w różnych dziedzinach sportu (w załączeniu osiągnięcia
sportowe uczniów z ostatniego roku szkolnego). Nauczyciele znający dzieci od najmłodszych
lat są w stanie zauważyć wszelkie niewłaściwe zachowania swoich uczniów, jeśli takie się
pojawią. Możliwa jest wczesna interwencja. Dzieci ufają swoim nauczycielom, szanują ich, są
z nimi związane.

Panie Przewodniczący Rady Miasta dzieci są przyszłością naszego miasta, więc nie
przeszkadzajmy im w prawidłowym rozwoju. Wierzymy, że zainterweniuje Pan w naszej
sprawie i odział sportowy klasy 1 i 4 zostanie powołany a pozostałe oddziały sportowe będą
nadal funkcjonowały na takich samych zasadach.

o ważności problemu świadczy fakt że podpisało się pod tą petycja tak wiele osób.
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