Od 1 września 2012 roku w naszym Gimnazjum został utworzony
Siatkarski Ośrodek Szkolny,
w ramach PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI
i MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ NA LATA 2012-2015.
Program to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej .

To pionierskie i innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie ruszyło już 1 września 2012 roku.

Program przewiduje potrzebę dofinansowani wybranych klubów młodzieżowych
w okresie trzyletnim w zakresie:







pozyskania profesjonalnych kadr trenerskich oraz materiałów szkoleniowych,
wyposażenia w profesjonalny, nowoczesny sprzęt treningowy (ok. 40 tys. zł.)
wyposażenia w sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie do planowania zajęć
treningowych i oceny ich skuteczność
zatrudnienia profesjonalnego zaplecza medycznego (lekarze, fizjoterapeuci),
podniesienia poziomu organizacji
organizacji obozów szkoleniowych dla młodzieży.

Zalety programu





















szkolenie w oparciu o zunifikowany program,
wsparcie szkoleniowe dla trenerów
praca indywidualna z uczniem,
program łączy się z wyposażeniem ośrodków w niezbędny i nowoczesny sprzęt
treningów
współpraca z władzami oświatowymi i samorządowymi w sprawach skutecznej
realizacji projektu S.O.S.,
stała współpraca z fizjoterapeutą oraz lekarzem.

W Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego przy
ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku od 1 września funkcjonuje oficjalnie jako
Siatkarski Ośrodek Szkolny.
Publiczne Gimnazjum nr 15 w Białymstoku jest uczestnikiem wdrażanego przez
Polski Związek Piłki Siatkowej i zaaprobowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie
piłki siatkowej na lata 2012-2015.
To pionierskie i innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie ruszyło już
1 września 2012 roku, w 128 szkołach w Polsce.
Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej Minister Sportu
Joanna Mucha –„ Najistotniejszą częścią projektu jest powołanie żeńskich i męskich
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w każdym województwie.
Na każdy Ośrodek składają się trzy szkoły gimnazjalne i jedna ponadgimnazjalna,
w których szkoleni będą uczniowie z klas 1-3. Łącznie systemem szkolenia objętych
zostanie 128 szkół z klasami sportowymi, w sumie blisko 4,5 tys. młodych siatkarek
i siatkarzy”.
Żeby zyskać miano SOS, nasza szkoła musiała wystartować w konkursie.
Na przyznanie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego naszej szkole miały ogromny wpływ
osiągnięcia siatkarskie, rokrocznie zdobywane medale Mistrzostw Województwa
w Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
Nasz ośrodek został już wyposażony w nowe piłki, siatki, specjalistyczny sprzęt
do treningu, a do tego programy treningowe i szkolenia dla trenerów. Wszystko
warte około 40 tys. złotych.
—„To pierwszy tego typu program wprowadzany w życie. Wcześniej bywały różne
pomysły, ale zawsze czegoś brakowało do ich realizacji” — tłumaczy Waldemar
Wspaniały, były szkoleniowiec m.in. siatkarskiej reprezentacji Polski, który z
ramienia Polskiego Związku Piłki Siatkowej koordynuje SOS. — „To nie jest program
na rok czy dwa, dlatego wszystkim jego uczestnikom życzę cierpliwości”.
Wszystkie te działania mają za zadanie zbudowanie trwałych fundamentów pod
proces szkolenia piłki siatkowej. Efekty programu powinny być widocznie za 6 lat,
gdy dzieci z obecnych klas pierwszych gimnazjów zaczną trafiać do seniorskiej
siatkówki.
.

