
Sprawozdanie z pracy trenera gminnego podczas wakacji 2012 – 

Gmina Świdnica, Trener – Janusz Kondracki: 

Program ,,Trener Gminny” prowadzony m. in. podczas wakacji na terenie Gminy Świdnica, 

okazał się doskonałą formą działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy 

obejmujący swoim zakresem wychowanie fizyczne i rozwój sportowo-rekreacyjny wszystkich jego 

uczestników.  

Podczas trwających wakacji młodzież z terenu Gminy miała okazję brać udział w wielu 

ciekawych zajęciach sportowych prowadzonych przez trenera gminnego. Wszystko dzięki 

współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ze Szkolnym Związkiem 

Sportowym we Wrocławiu. Zajęcia odbywały się niemal każdego dnia miesiąca a brało w nich 

udział średnio 20 uczestników dziennie. Obfitowały w różnego rodzaju gry zespołowe jak 

siatkówka, piłka nożna czy koszykówka i odbywały się głównie na boisku sportowym w Pszennie.  

Zorganizowanie kilkunastu małych turniejów podniosło poziom rywalizacji i pozwoliło zakrzepić 

zasady czystej zdrowej rywalizacji i poszanowanie zasad fair play. Kilka godzin dziennie, pod 

opieką trenera, dzieci brały udział w zajęciach i różnego rodzaju konkurencjach sportowych. 

Oprócz tego dzięki wsparciu GOKSiR-u  kilka razy udało się wybrać do Aquaparku we Wrocławiu 

i na letni basen w Świdnicy. Wyjścia odbyły się 5.VIII, 20.VIII, 21 VIII, 31VIII. Podczas pobytu  

korzystali nie tylko z kąpielisk, ale rozgrywali również mecze piłki nożnej i piłki siatkowej w 

wersji plażowej. Piękna pogoda wyjątkowo sprzyjała rekreacji wodnej i sportom wodnym, dlatego 

wspólnie z trenerem gminnym postanowiono częściej korzystać z tego typu zajęć. Pod ciągłą opieką 

trenera – animatora gminnego oraz ratowników wodnych wszyscy miło i co najważniejsze w 

sposób aktywny spędzali okres wakacyjny. Tegoroczne wakacje dostarczyły wiele atrakcji, w tego 

typu działaniach. Sprawiły wiele radości i satysfakcji dzieciom, które intensywnie uczęszczały na 

zajęcia. Na zajęcia uczęszczały dzieci w przedziale wiekowym 7-16 lat. Z  proponowanych zajęć 

skorzystało ok. 70 dzieci i młodzieży. W zależności od przedziału wiekowego zmieniała się forma 

prowadzenia zajęć. Młodsze dzieci to zajęcia zabawowo- rekreacyjne połączone z zabawami 

bieżnymi. Starsze dziewczęta  za atrakcyjną formę spędzania czasu uznawały naukę podstawowych 

elementów gry w siatkówkę i tenisa ziemnego natomiast dominującą formą atrakcyjną dla 

chłopców były nauki gry w piłkę nożną . Dla wszystkich grup wiekowych bardzo lubianą formą 

spędzania czasu okazały się wyjazdy na basen. Zajęcia nad wodą odbywały się na odkrytym oraz 

krytym basenie. Były to wyjazdy autokarowe (opłacane przez GOKSiR), całodniowe w trakcie, 

których dzieci i młodzież poznawała zasady bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego oraz 

podstawy ratownictwa medycznego. Podopieczni podczas zajęć oswoili się z wodą, zapoznali się z 

podstawami pływania „żabką” i kraulem. 

 Myślę, że zajęcia organizowane przeze mnie w czasie wakacji były atrakcyjne dla dzieci i 

młodzieży. W sposób bezpieczny i zorganizowany mogły spędzić swój wolny czas. Poza zajęciami 

sportowo - rekreacyjnymi młodzież rozbudowywała swoje relacje interpersonalne, uczyła się 

współpracy w grupie oraz zasad fair play i czystej rywalizacji. Uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji 

sprzęt sportowy (sprawny ,właściwie przygotowany) bazę sportową - boisko i salę przy Gimnazjum 

im. Szarych Szeregów w Pszennie oraz pomoc przy doskonaleniu elementów znanych im gier 

zespołowych jak również możliwość nauczenia się właściwego zachowania w środowiska wodnym, 

zapoznania się z podstawami pływania i co najważniejsze doskonałą zabawę i świetnie 

zorganizowany czas. Sądzę, że czas wakacji dzięki tym zajęciom dla większości dzieci upłynął 

znacznie radośniej a słuchając opinii zarówno dzieci jak i rodziców na temat mojej pracy jestem 

pewien że program i działania tego typu są bardzo potrzebne w naszej Gminie . 
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