Młodzi sportowcy mogą planować. Szkoły pokazały swoją
ofertę
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Dopiero rozpoczął się drugi semestr, a już znane są szczegóły wstępnej oferty szkół na
przyszły rok szkolny. Na Ursynowie pierwszaki będą miały do wyboru cztery klasy sportowe,
dla starszych uczniów będzie ich kilkanaście. Wciąż nie ma co liczyć na utworzenie w naszej
dzielnicy szkoły średniej o charakterze sportowym.
Propozycji jest wiele i choć terminy zapisów nie są jeszcze znane, to warto zrobić pierwsze
przymiarki. Pływanie, piłka nożna, gimnastyka artystyczna oraz bieg na orientację, to tylko kilka z
dyscyplin, które uczniowie będą mogły po wakacjach trenować w szkole.
Wstępna oferta zawiera utworzenie 4 klas pierwszych sportowych na Ursynowie:
SP 303 (pływanie, gimnastyka artystyczna/gimnastyka sportowa – 2 klasy),
SP 322 (pływanie - 1 klasa), SP323 (akrobatyka sportowa - 1 klasa)
Na poziomie klas IV i VII
SP 16 (pływanie 1 klasa IV i 1 klasa VII),
SP 96 (bieg na orientacje -1 klasa VII),
SP 303 (pływanie/koszykówka - 1 klasa IV, piłka nożna/taniec – 1 klasa IV i piłka siatkowa
dziewczęta/piłka nożna - 1 klasa VII, koszykówka/pływanie – 1 klasa VII),

SP 319 (pływanie – 1 klasa IV i pływanie/tenis/piłka nożna – 2 klasy VII),
SP 322 (pływanie 1 klasa IV i 1 klasa VII),
SP 323 (akrobatyka sportowa – 1 klasa IV),
SP 336 (piłka ręczna – 1 klasa IV i 1 klasa VII),
SP 340 (szermierka –1 klasa IV i 1 klasa VII).
SP 330 (koszykówka - 1 klasa VII)
Najwięcej oddziałów otwartych zostanie w najbardziej usportowionej ursynowskiej szkole, czyli SP
303 przy Koncertowej, która połączyła się z dawnym Gimnazjum nr 92.
- Specjalnością naszej szkoły było zawsze pływanie i koszykówka. Teraz dużą popularnością,
zwłaszcza w klasach pierwszych, cieszą się gimnastyka artystyczna oraz sportowa, no i oczywiście
piłka nożna - mówi dyrektor SP 303 Mariusz Karczewski.
Uczniowie, którzy chcą kontynuować swoją sportową przygodę już po skończeniu podstawówki
mają poważny problem. Na Ursynowie jest tylko jedna taka szkoła - i to z ograniczoną ofertą.
- Bardzo przydałoby się liceum sportowe na Ursynowie, gdzie nie tylko nasi uczniowie mogliby
kontynuować naukę. Obecnie dla naszych uczniów mamy ofertę nauki w liceum przy SzolcaRogozińskiego. Jest tam pływanie, piłka nożna i siatkowa - mówi dyrektor Karczewski.
Wszyscy, którzy się tam nie dostaną lub trenują inne dyscypliny muszą szukać miejsca poza
dzielnicą, np. na Mokotowie. Na pewno będzie tak jeszcze w przyszłym roku szkolnym.
- W obecnej sytuacji organizacyjnej nie jest możliwe utworzenie liceum o profilu sportowym, jednak
w perspektywie najbliższych lat, po ustabilizowaniu się sytuacji spowodowanej wprowadzoną
reformą oświaty, rozważane jest utworzenie tego typu szkoły - informuje Joanna Sienicka z
ursynowskiego wydziału oświaty i wychowania.
W przyszłym roku o przyjęcie do CLVIII LO będą mogli się starać zarówno uczniowie z II klasy
gimnazjum jak i VII podstawówki.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/mlodzi-sportowcy-moga-planowac-szkoly-pokazaly-swoja-oferte,11562.htm

