Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
61/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2013. évre vonatkozóan a határozat
mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.
Határidő: 2013. május 02.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester
A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2013. április 30.
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

melléklet a 61/2013.(IV. 30.) KT. számú határozathoz

Fekete István Általános Iskola Sportlétesítményének
Fejlesztési Programja
BEVEZETŐ
A sportélet fejlesztése és támogatása rengeteg pozitív hozadékkal bír egy város életében:
hozzájárul a tehetséggondozáshoz, erősíti a lokálpatriotizmust, jól felhasználható a
városmarketingnél, növeli a helyi vállalkozók bevételét és lehetőséget biztosít a szabadidő
hasznos eltöltésére.
A sporttal való nevelésnek felbecsülhetetlen jelentősége van az ember fizikai és mentális
fejlődésében: növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra,
javítható vele a kondicionális és a koordinációs képességek, és a minőségi életet is
meghosszabbítja.
A SPORT HELYE SZEREPE
a sportnak helye, szerepe van - az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében, a
szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában, a
személyiségformálásban, a példamutatásban. Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának,
melyet az adott körülmények között, lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk
kell.
AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATA
A települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport-szervezetekkel való együttműködés
biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, működtetése.
A SPORTFEJLESZTÉSI TERV ALAPAELVEI
A sportfejlesztési terv alapvető célja
• a gyermekek, tanulók, fizikai állapotának javítása, fejlesztése, egészséges életmódra
nevelése
• sportbeli hagyományok ápolása,
• a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása, a város összes
korosztályának.
Ehhez biztosítani kell
• szakemberek folyamatos tovább képzését,
• a megfelelő létesítményi feltételeket,
• törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére
• támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,
• gondoskodni kell az utánpótlás neveléséről.
Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § amely meghatározza a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatit.
A SPORTFEJLESZÉTSI TERV CÉLKITŰZÉSEI
• az intézményi sport (iskolai, szabadidő és versenysport) minél szélesebb körű
elterjesztése
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• az iskolai, óvodai tornatermek, tornaszobák állagának, felszereltségének javítása, a
létesítmények kihasználtságának növelése
• kerüljön felújításra legalább egy sportudvar
• figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni az iskolai sportkörök tevékenységét, működését a
hatékonyság érdekében,
• a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása a tornaterem és
sportlétesítmények biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével
• a sportegyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése, támogatása.
ISKOLÁBAN FOLYÓ SPORTMUNKA
Helyzetelemzés:
Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb
területe. A 6 és 14, valamint a 18 év közötti évek a test fejlődése továbbá az élsportban
az utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. Az iskolában folyik a testnevelés
tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a szabadidősport. Az iskolai testnevelés személyi és
tárgyi feltételei biztosítottak, az úszásoktatás szervezése bonyolult, pénzigényes ezért
csak nyáron valósítható meg. Az iskolában folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz
kapcsolódva jött létre és működik a diáksport versenyrendszer, melynek szerves részét
képezik az iskolában működő iskolai sportkörök (fiú –és lány foci, kézilabda, kosárlabda,
atlétika) melynek alapvető feladatai:
- a tanórán kívüli szervezett iskolai sport
- a rendszeres testmozgás biztosítása, versenyre való felkészítés
- sítúrák, túrák stb. szervezése.
A tanulók teherbírásának, állóképességének megmérettetése a versenyszellem fejlesztését
az évente megrendezésre kerülő állóképesség felmérés biztosítja.
Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése
• az iskola tornatermének és sportudvarának állagát, felszereltségét, a lehetőségek
figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell
• fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének
ellenőrzésére, fejlesztésre,
• biztosítani, javítani kell a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeit
• az iskolát még inkább érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, a
versenyek szervezésére, hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés
fontosságát
• törekednünk kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett
délutáni sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban
vegyenek részt
• szükséges a szülők, tanárok, diákok, vezetők körében egy sportot népszerűsítő
tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének,
fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén
• nagyobb gondot kell fordítani a turisztikai sporttáborok szervezésére, a sportkínálat
szélesítésére
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• a jelenleg működő versenyrendszer átgondolása esetleges bővítése
• a fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a
sporttal kapcsolatos - az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport
és a szabadidősport - tervek megvalósítását.
TORNATEREM SPORTUDVAR FEJLESZTÉSE
Tervezni kell a létesítmény felújítását. Az intézmény épületének állapota a XXI. századi
nevelési-oktatási elvárásoknak már nem felelt meg. A tornaterem mérete, az öltözők
kialakítása már sem az EU-konform, sem az intézmény elvárásait nem elégíti ki.
1. Beruházással kapcsolatos tervek:
- tornaszertár (polcrendszer építése, padozat javítása)
- nagypályás mozgatható kosárpalánk beszerzése
- sportudvar létrehozása, a mind szélesebb körű szabadidős sportok bevezetéséhez
(tollaslabda, street-ball, tenisz, speedminton, bocsa stb. )
- bitumenes pálya világításának kiépítése
- atlétikához távolugró, súlylökő infrastruktúra kiépítése
- rekortán futópálya
- a jelenlegi játszótér átalakítása több korosztály részére ügyességi, erőnléti és
készségfejlesztő eszközök beszerzésével, szabadtéri kondi park
- műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítása
- mászófal kiépítése.
2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek:
- tornaterem ablakainak cseréje, korszerű hő- és hangszigetelő nyílászárókra
- külső hőszigetelés, vakolás, ereszcsatornák felújítása
- öltözők, fürdők és a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségek teljes körű felújítása,
korszerűsítése a mai igényeknek megfelelően
- öltöző ablakainak cseréje
- a beázások megszüntetése, tetőjavítás
- akadálymentesítés.
A fejlesztési terv a városi sportkoncepcióban illeszkedik, hogy minél több sportágban,
biztonságos környezetben a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében nyújthassunk
lehetőséget főként az iskoláskorú gyermekeknek, de a település lakói számára is.
Tiszacsege, 2013. április 25.
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