
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKIERKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 ZREALIZOWANE CELE I ZADANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Prowadzono zajęcia  i treningi z pływania; (6 grup w tygodniu), lekkiej atletyki (4 grupy w tygodniu), piłki 

nożnej (1 grupa w tygodniu), bowlingu (1 grupa w tygodniu) i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(wrzesień 2020 – czerwiec 2021 ) w których wzięło łącznie 65  osób. Zajęcia odbywały się częściowo w 

formie zdalnej ze względu na pandemię. Wynikiem tych treningów było zdobycie medali i czołowych 

miejsc w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych w wyżej wymienionych dyscyplinach, 

podwyższenie poziomu sprawności fizycznej i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

ruchową. 

2.  Zorganizowano i przeprowadzono Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w biegach    

 przełajowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. (edycja wiosenna i jesienna; 30   

 września 2020 i 21 kwiecień 2021) w dwóch edycjach łącznie wzięło udział ponad 100 uczestników. 

3. Zorganizowano i przeprowadzono VII  i VIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej dla osób z 

niepełnosprawnością  intelektualną i ruchową, w  którym startowało 70 zawodników (29.09.2020 i 

28.05.2021). 

4. Zorganizowano i przeprowadzono Szkolne Zawody Lekkoatletyczne połączone z dniem dziecka 1.06.2021 

w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły.  

5. Zorganizowano i przeprowadzono Mikołajkowy Festyn Biegowy  dla dzieci naszej szkoły, w którym brało 

udział 93 uczniów. (15.12.2020) 

6. Wyłoniono reprezentacje (w których skład weszli członkowie UKS Iskierka) na ogólnopolskie zawody   

sportowe na rok 2021. 

7. Upowszechnialiśmy sport i rekreację wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację   

imprez o charakterze krajowym,  wojewódzkim, miejskim i szkolnym. 

8. Zorganizowano cykl warsztatów modelarskich i wędkarskich aktywizujących osoby z niepełnosprawnością    

intelektualną (wrzesień-grudzień 2020) – 12 osób. 

9. Zakupiono sprzęt sportowy i rehabilitacyjny na kwotę 12.000 zł. 

 

 ILOŚĆ CZŁONKÓW KLUBU W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 

W roku szkolnym 2020/2021 zrzeszonych w klubie było 126 zawodników i zawodniczek, uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej  Nr 67  w Szczecinie  oraz absolwentów. 

 

 Najważniejsze wyniki sportowe uzyskane przez zawodników Klubu w roku szkolnym 2020/2021 

 

Medale: w wojewódzkich biegach przełajowych, regionalnym turnieju piłki nożnej, szkolnych zawodach 

Lekkoatletycznych i mikołajkowym festynie biegowym. 

 



 

 

 Wsparcie finansowe i współpraca z innymi podmiotami: 

 

W roku szkolnym 2020/2021 UKS Iskierka pozyskał dotację na realizację swoich celów statutowych w 

wysokości blisko 34.000 zł Dotacje pozyskano z Urzędu miasta Szczecin, fundacji Sue Ryder, prywatnych 

darczyńców i sponsorów, dotacji z 1% od podatku dochodowego. 

 

Współpracowaliśmy z: 

- oddział regionalny Olimpiad Specjalnych Polska, Stowarzyszeniem „Sprawni Razem”, MOSRiR w Szczecinie, 

US Szczecin, Wojewódzka  Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin, , WOPR Szczecin,  

 

Założone cele i zadania na ten rok szkolny zostały w większości zrealizowane. Problemem był okres pandemii i 

okres nauczania zdalnego ale przystosowaliśmy się do zaistniałej sytuacji i częściowo w sposób zdalny 

przeprowadziliśmy proces treningowy. 

 

 Plany na przyszły rok szkolny 

W przyszłym roku szkolnym planujemy: 

- udział naszych zawodników i zawodniczek w imprezach organizowanych przez nasz klub oraz inne 

organizacje w mieście i poza nim- organizację zawodów sportowych o charakterze miejskim i wojewódzkim, 

- zakup sprzętu sportowego i strojów dla zawodników naszego klubu, 

- organizację obozu sportowo-rehabilitacyjnego 

- organizacje warsztatów i szkoleń aktywizujących i rehabilitujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

 

 

Wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji tych wszystkich celów, które się nam udało zrealizować 

serdecznie dziękuję.  

 

 

 


