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Виховання спортивно обдарованих
дітей та молоді 
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План презентації

➢ Структура функціонування спорту дітей і молоді,
➢ Сучасна спортивна інфраструктура,
➢ Заняття з фізичного виховання,
➢ Позакласні спортивні заняття,
➢ Профільні класи,
➢ Заняття у спортивних клубах,
➢ Загальнопольскі програми підтримки спортивного 

виховання,
➢ Міські програми підтримки виховання дітей та молоді,
➢ Спортивні досягнення дітей та молоді.
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Структура дитячого
та молодіжного спорту

Заняття з фізичного виховання

Позакласні спортивні заняття

Профільні і спортивні класи

Клубне виховання

Школа Чемпіонів
Центр спортивного виховання
студентської молоді

Центральне тренування в рамках
Національних збірних
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Сучасна спортивна 
інфраструктура

Стадіони 6 Тринажорні зали /шкільні/ 34

Поля для гри у м’яч 22 Льодова арена 1

Футбольні поля 75 Місця для легкоатлетичних стрибків 32

Криті басейни 13 Бігові доріжки 36

Спортивні центри 8 Кінські манежи 1

Тенісні корти 17 Підйомник для водних лиж 1

Спортзали 87 Скейтпарк 3

Зали для настольного тенісу 17 Боулінг 3

Програма “Моє міінполе Орлик 2012”, зокрема “Білий 
Орлик”

14 Тири 5

Баскетбольні поля 68 Велотрек 1

Волейбольні поля 48 Поле для гольфу 1

Поля для пляжного волейболу 7 Стрітбольний майданчик 4

Поля для гандболу 37
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Сучасна спортивна 
інфраструктура

Арена Люблін
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Сучасна спортивна 
інфраструктура

Аква Люблін
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Сучасна спортивна 
інфраструктура

Легкоатлетичний стадіон
Дата відкриття - осінь 2017
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Сучасна спортивна 
інфраструктура

Комплекс полів “Орлик”
при Люблінській початковій школі №29

Комплекс полів “Орлик”
при Люблінській початковій
школі №42
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Заняття з фізичного виховання

Ґміна Люблін є керівним органом для 75 шкіл, 
зокрема:

●  34 початкових шкіл  
●  21 гімназій
●  25 понадгімназійних шкіл

          щотижня у ціх школах реалізується

1806
 занять фізичного виховання 
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Позакласні спортивні заняття

Щотижня у школах підпорядкованих Ґміні Люблін 
реалізується

490 

академічних годин додаткових спортивних занять

    У позакласних спортивних заняттях бере участь 

3835 
  учнів щотижня
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Позакласні спортивні заняття

Заняття провадяться у наступних видах 
спорту:

● футбол
● волейбол
● гандбол
● баскетбол
● плавання
● настільний теніс
● гімнастика
● таг-регбі
● бадмінтон
● легка атлетика
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Профільні класи

• футбол 

• баскетбол 

• гандбол 

• волейбол

• легка атлетика

• веслування 

• боротьба 

• бокс

• плавання

• настільний теніс

Профільні класи створені у наступних видах спорту:

У Любліні функціонує 125 профільних класів. 

У заняттях бере участь 2044 учня.
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Заняття у спортивних клубах

Спортивні заняття для дітей та молоді у 
рамках дотації на підтримку і поширення 
фізичної культури реалізує 58 суб’єктів 
(спортивних клубів).

Заняття з командних видів спорту ведуть 
24 спортивні клуби.

Заняття з індивідуальних видів спорту 
провадять 34 спортивні клуби.
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Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання

Шкільні молодіжні баскетбольні центри 
„Смокі” (Дракони)

програма реалізована у співпраці
з Польською асоціацію баскетболу

8 СМОКів  для дівчат

2 СМОКі для хлопців
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Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання

Шкільні молодіжні баскетбольні центри 
„Смокі” (Дракони)

-  заняття реалізуються для IV, 
V i VI клас;

- заняття провадяться у вимірі 
90 хв. 2 рази на тиждень;

- навчальні групи 
нараховують від 15 до 20 

учнів,

- загалом у програмі бере 
участь біля 500 учнів,
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Академія молодих орлів
програма реалізується 

за співпраці
з Польською асоціацією футболу

68 гравців
5 навчальних груп
Найкращі молоді гравці 
люблінських клубів 
у вікових категоріях: 
скшат: 6 – 7 років
молодший жак/жак: 8 – 9 років
молодший орлик/орлик:10–11 років

Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання
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Шкільні волейбольні центри Загальнопольська програма 
навчання волейболу реалізована за співпраці

 з Польською асоціацією волейбулу

- 4 центри на території міста Люблін
- заняття провадяться на базі спортивних класів
- понад 240 дівчат і хлопців беруть участь у заняттях

Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання
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Навчальні центри гандболу
програма реалізована за співпраці
з Польською асоціацією гандболу

- понад 400 учнів беруть участь у заняттях
- 4 початкові школи
- 2 гімназії
- 1 понадгімназійна школа

Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання
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Kids Athletics – легка атлетика для кожного
програм реалізований за співпраці з Польською 

асоціацією легкої атлетики
17 шкіл 
заняття реалізуються для класів I - VI
понад 2000 учнів беруть участь у занятті
заняття провадяться у вимірі 90 хв. 2 рази на тиждень

Загальнопольські програми 
підтримки спортивного виховання
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Загальнопольські програми з 
підтримки спортивної підготовки

„Вмію плавати” - програма загального навчання 
плавання, скерована до учнів 1-3 класів 

початкових шкіл

35 шкіл 
створено 110 груп
у заняттях приймає участь понад 1000 учнів
20 годин занять плавання для кожного учня
заняття проводяться у 10 басейнах
50 інструкторів



21

Міські програми з підтримки 
підготовки дітей та молоді

„Team Tokio 2020” - 
програма підтримки та заохочення 

талановитих спортсменів, які мають шанс 
поїхати на Олімпійські ігри в столиці Японії.

28 спортстменів та спортсменок
плавання - 10
веслування на каное - 2
бокс - 1
пляжний волейбол - 2
легка атлетика - 5
спортивне скелелазіння - 1
тандемна їзда на велосипеді - 4
стрільба з лука - 2
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Міські програми з підтримки 
підготовки дітей та молоді

„Спортивна школа”

програма полягає на безкоштовному наданні 
для неурядових організацій спортивних залів у 
школах, що знаходяться у підпорядкуванні 
Ґміни Люблін.

У 2016/2017 навчальному році 
проект використовує 50 спортивних 
організацій.
Щотижня на потреби спортивних 
клубів надається до 570 годин в 57 
школах
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Міські програми з підтримки 
підготовки дітей та молоді

„Профільні класи”
 програма спортивного тренування, 
реалізована в школах у співпраці з 
провідними спортивними клубами

додаткові години фізкультури, що фінансуються з міського 
бюджету (зарплата тренера);
заходи, що здійснюються в шкільних спортивних об’єктах; 
оснащення шкіл спортивним інвентарем;
тренувальні заняття з урахуванням розкладу уроків 
відділення;
тісна співпраця зі спортивними клубами;
системи набору та відбору 
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Дякую за увагу

д-р Якуб Косовський 
Директор Управління спорту та туризму

Адміністрація міста Люблін
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