
               Ramowy plan pracy  

Komisji Szkół Sportowych 

Polskiego Związku Pływackiego 

na rok 2013  

 
Komisja Szkól Sportowych zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku 

Pływackiego planem pracy na lata 2013-1016 przewiduje następujące zadania na rok bieżący: 

 1. aktualizacja danych o szkołach sportowych w rozbiciu na szkoły podstawowe, gimnazja      

     i licea (terminy do końca roku); 

 2. współpraca przy organizacji ogólnopolskich konferencji, seminariów i narad dyrektorów,          

     trenerów koordynatorów Szkół Mistrzostwa Sportowego (wg potrzeb i uzgodnień);  

 3. współpraca przy organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Sportowych w pływaniu  

                w Raciborzu w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (termin 16-17 marca 2013 r. 

      –  zatwierdzony przez PZP); 

 4. konsultacje w sprawie działalności szkół sportowych z trenerami i rodzicami podczas   

    Mistrzostw Polski (terminy zgodnie z kalendarzem PZP);  

 5. patronat nad organizacją Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego; 

 6. promowanie sukcesów szkół sportowych i SMS, oraz ich absolwentów;  

 7. przedstawienie propozycji wprowadzenia zmian do kalendarza PZP nowych imprez szkolnych.  

 8. wspólnie z Radą Trenerów i Wydziałem Szkolenia PZP  opracowanie regulaminu       

     nowo wprowadzonych imprez szkolnych.  

                - Mistrzostw Polski Międzyszkolnych Klubów Sportowych.  

 9. kontynuowanie współpracy i wspomaganie zespołu pod kierunkiem kol. Kazimierza      

    Woźnickiego podczas prac kończących opracowywanie programu szkolenia pływaków    

    obowiązujących w szkołach sportowych i SMS; 

           10. kontynuowanie umieszczania na dyplomach elementów dydaktycznych i wychowawczych 

     w formie graficznej; 

           11.  kontynuowanie  programu: „Bliżej Siebie Dalej Od Uzależnień – Stop Agresji i       

     Dopingowi w Sporcie”; 

           12. współpraca z władzami samorządowymi przy tworzenia nowych klas pływackich i imprez 

     promujących środowisko przy nowo otwartych pływalniach.  



         13. dyskusja i propozycje dotyczące wykorzystania nowych pływalni do zawodów sportowych i 

    zgrupowań; 

         14. uczestnictwo przedstawicieli Komisji w spotkaniach organizowanych przez władze    

    sportowe i samorządowe (termin cały rok); 

         15. bieżące załatwianie spraw związanych z działalnością szkół sportowych (termin cały rok wg 

    kompetencji); 

         16. przedstawianie problemów szkolnictwa sportowego do Zarządu Polskiego Związku   

   Pływackiego; 

          17. wprowadzenie zmian w  regulaminie Komisji Szkół Sportowych; 

           

 Plan pracy na rok 2013 jest kontynuacją działań Komisji Szkól Sportowych PZP i wynika ze 

sprawozdania działalności w poprzedniej kadencji oraz planu pracy Komisji na lata 2013 -1016. 

 Obejmuje główne zagadnienia wynikające z problemów przedstawionych w Walnym Zjeździe 

Polskiego Związku Pływackiego . Realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych Polskiego 

Związku Pływackiego. 
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