Plan działania i rozwoj badmintona w
wojewodztwie świętokrzyśkim w latach
2012-2016.
Zadaniami priorytetowymi będą działania skierowane na pracę z dziedmi i młodzieżą
szkolną:
I.

Przeszkolenie instruktorów badmintona do pracy z uczniami w środowiskach
szkolnych.
Na szkolenie, które rozpocznie się 24 listopada 2012r. zgłosiło się 46 nauczycieli
wychowania fizycznego z naszego województwa . Instruktorzy będą prowadzili zajęcia w
szkołach i jednocześnie zostaną zobligowani do przeprowadzenia zawodów szkolnych i
międzyszkolnych. Zajęcia będą prowadzone z godzin przydzielonych przez dyrektora
szkoły, godzin z ąrt. 42 KN/ godziny karciane/, animator sportu w ramach współdziałania
z WSZS, projektów europejskich. Raz na dwa miesiące będą organizowane spotkania z
nauczycielami celem doskonalenia umiejętności nabywania wiedzy:
Doskonalenie zawodowe nauczycieli – badminton.
Częśd I- spotkanie 24.11.2012r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historia badmintona w Polsce i na świecie.
Słowa klucze – słownik badmintonisty.
Organizowanie współzawodnictwa w szkole i na zewnątrz.
Sędziowanie meczy.
Podstawowe sposoby trzymania rakiety.
Punkt centralny/zero/ postawa wyjściowa.
Podstawowe sposoby przemieszczania się po korcie.
Serw krótki i długi – przepisy.
Uderzenia lotki wysokiej, płaskiej od dołu.
Uderzenia forhendem i beckhendem.
Częśd II- spotkanie –15 .12.2012r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrona lotki w głębi kortu.
Atak lotki wysokiej, płaskiej na siatce.
Smecz.
Obrona smeczu.
Uderzenia lotki z rotacją / podcięcia lotki/.
Taktyka gry pojedynczej.

Częśd III – spotkanie 12.01.2013r.

1.
2.
3.
4.

Gry podwójne i mieszane.
Atak lotki z wyskoku.
Uderzenia z konieczności.
Gry uproszczone.
Odpowiedzialni: Zbigniew Wojciechowski –Prezes ŚZBad, Andrzej Kowalski- Wiceprezes

II.

Prowadzenie ligi badmintonowej dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

Diagnoza problemu społecznego, którego dotyczy zadanie – Zajęcia sportowe i profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży zwłaszcza gra w badmintona są w dzisiejszych czasach rzadkością. Szkół nie stad na
zapewnienie odpowiednich warunków na realizację zadania: zakup sprzętu sportowego, częściowe
pokrycie koszów osobowych wykwalifikowanej kadry, organizację treningów i zawodów sportowych
jak również spotkao z trudną młodzieżą w celu zainteresowania ich w/w zadaniem. . Formy i metody
realizacji zadania;
Potrzeba zajęd dodatkowych, zwłaszcza o charakterze sportowym jest bezdyskusyjna.
Powszechnie wiadomo, iż trudności finansowe z którymi borykają się gminy, a co za tym idzie również
szkoły są główną przeszkodą w realizacji zajęd sportowych również z badmintona.
Po realizacji zadania pragniemy rozpropagowad jego idee. Pokazad lokalnej społeczności, że przy
zainwestowaniu niedużych środków finansowych, możemy pomóc dzieciom i młodzieży. W sposób
pożyteczny zagospodarowad czas wolny oraz nabyd tak cennych umiejętności jak gra w badmintona.
Pragniemy przez realizację tego zadania zwrócid uwagę władzom lokalnym na potrzebę i celowośd
wydatkowania gminnych środków finansowych na kontynuowanie tego zadania na kolejne lata.
Również nie bez znaczenia jest fakt, iż realizacja projektu w ramach „Wspólnie pomagamy” wpłynie
na poprawę standardów nauczania. Główny cel jak chcemy osiągnąd, to jak wyżej wspomnieliśmy
danie możliwości uczniom ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum dostępu do rozwijania własnych
zainteresowao badmintonem, a co za
tym idzie propagowanie kultury fizycznej i sportu w
środowisku lokalnym. Zadanie to jest odpowiedzią na brak oferty alternatywnej, która wiąże się z
brakiem domów kultury i świetlic “plus”. „Zadanie” przewiduje wypełnienie tej luki przez szkoły,
przede wszystkim wiejskie, które staną się lokalnym centrum działania. Dlatego zaplanowaliśmy takie
działania, które w sposób przyjemny ale rzeczowy pozwolą na osiągnięcie tego celu. Działanie to
będzie miało charakter zorganizowanych zajęd pozalekcyjnych, które będą odbywad się w szkołach.
Zajęcia prowadzid będą nauczyciele W-F, którzy jednocześnie są instruktorami lub trenerami.
Uczniowie uczestniczący w zadaniu będą uczestniczyd w świętokrzyskich zawodach ligowych dla
szkół podstawowych i gimnazjum organizowanych przez Świętokrzyski Związek Badmintona,
Marszałka Województwa Swiętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Planowane efekty i rezultaty zadania “Badminton jako alternatywa spędzania wolnego czasu” są
następujące:

- beneficjenci zadania kształcą i wzbogacają własną pomysłowośd oraz inwencję twórczą,
-beneficjenci uruchamiają swój potencjał twórczy, rozwijają swoje zainteresowania,
-beneficjenci są zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie gry w badmintona;
-adresat zadania jest śmiały, otwarty, nie boi się wyzwao przed nim stawianych;
-rozwijają własny potencjał pozytywnych wartości;
-odczuwają radośd i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działao;
-wzrost Uczniowskich Klubów Sportowych uprawiających badminton;
-uaktywnienie środowisk lokalnych do podejmowania dodatkowych działao na rzecz dzieci i
młodzieży;
-aktywizacja środowisk nauczycieli, rodziców i uczniów;
-poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
-podnoszenie oferty edukacyjnej.

Rezultaty zadania w odniesieniu bezpośrednio do uczniów:
Umiejętności:
- potrafi stosowad właściwe postawy wyjściowe,
- potrafi poprawnie trzymad rakietę,
- potrafi poprawnie wykonad uderzenia lotki,
- potrafi zastosowad postępowanie taktyczne w grze,
- potrafi właściwie poruszad się po korcie.
Postawy i motywacje:
- stosuje zasady bezpieczeostwa podczas zajęd,
- szanuje instruktora i kolegów,
- dba o powierzony mu sprzęt,
- dba o higienę ciała i odzieży.
Wiadomości:
- właściwą terminologię chwytów rakiety,
- zna właściwą terminologię uderzeo,
- zna elementy taktyki gier,
- zna przepisy gry w badmintona,

- zna zasady „fair play”.

Niewątpliwie doświadczenia i umiejętności zdobyte dzięki temu zadaniu zwiększą szansę tej
młodzieży w świadomym poznawaniu swojego miejsca w życiu. Po zakooczeniu zadania
pragniemy na stałe wprowadzid zajęcia z badmintona do szkół. W ten sposób chcemy pokazad
władzom samorządowym o konieczności finansowania tych zajęd, jak również szeroko
rozumianej profilaktyki.

Liga badmintona szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmie swoją działalnością teren
całego województwa z podziałem na regiony rozgrywek. Proponuje się 7 regionów:
1. Kielce i powiat kielecki,
2. Powiaty- włoszczowski, jędrzejowski.
3. Powiaty- ostrowiecki, opatowski.
4. Powiaty – sandomierski, staszowski.
5. Powiaty – buski, pioczowski, kazimierski.
6. Powiaty – skarżyski, starachowicki.
7. Powiat - konecki
Istnieje możliwośd innego podziału ze względu na zgłoszenia szkół z poszczególnych
powiatów. Do ligi zgłosiło się 40 szkół podstawowych i 30 gimnazjów. W lidze brało udział
około 300 uczniów *4 +150
Przebieg zawodów:
1. Zawody rozgrywane były w formie turniejów gier pojedynczych.
2. Szkoły na terenie, których odbywały się turniej zabezpieczały hale turniejową i
opiekę medyczną
3. Zawody ligowe przeprowadzał wyznaczony instruktor, nauczyciel szkoły, w której się one
odbywały.
4. Lotki do gry zabezpieczał ŚZBad.
Ocena wyników:
1. Szkoła mogła zgłosid do turnieju maksymalnie 6 uczestników
2. Na wynik zespołu składała się suma punktów , uzyskanych przez 4 najlepszych
zawodników(zawodniczek) obliczanych wg. tabeli ( w załączeniu)
3. Po zakooczeniu każdego turnieju Ś Z Bad przesyłał do
poszczególnych szkół komunikatu koocowego z zawodów i aktualnej
klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.
Zwycięzcy z poszczególnych regionów uczestniczą w turnieju finałowym.
III.

Prowadzenie ligi szkół ponadgimnazjalnych.
Do ligi zgłosiło się 12 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kielc i Skarżyska Kam.
Zasady podobne jak w lidze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Młodzież zadowolona z takiej formy i prosi o kontynuację w przyszłym roku szkolnym.

Związek czyni starania o rozszerzenie ligi na całe województwo, już wpływają prośby szkół o udział w
lidze.
Cel:
1. Popularyzacja badmintona w różnych środowiskach
na terenie Kielc
i województwa świętokrzyskiego.
2. Wyłonienie najlepszych zespołów w naszym województwie.
3. Wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie
i sprawnośd fizyczną.
4. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości szacunku do innego
człowieka, wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny i odpowiedzialności.
5. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działao na rzecz harmonijnego
rozwoju ciała i umysłu.
6. Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.
Uczestnicy:
Uczniowie szkół Ponadgimnazjalnych.
Organizator:
1. Świętokrzyski Związek Badmintona (Ś Z Bad).
Współorganizator:
1. Samorządy, których szkoły biorą udział w lidze.
Patronat Honorowy:
Prezes Polskiego Związku Badmintona – Marek Krajewski
Patronat Medialny:
Polskie Radio Kielce , RMF MAX, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza.
Przebieg rozgrywek:
1. Rozgrywki będą odbywały się w dwóch grupach w szkołach Gimnazjum nr 7 w Kielcach ul.
Krzyżanowskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Kielcach ul. Jagiellooska 90 .
2. Rozgrywki prowadzone będą w formie trzech turniejów indywidualnych i jednego
finałowego.
3. W turnieju finałowym wezmą udział po 3 najlepsze szkoły z każdej grupy, których
zawodnicy i zawodniczki uzyskają największą ilośd punktów liczoną wg tabeli w załączniku.
4.Szkoły na terenie których odbywa się mecz zabezpieczają hale turniejową + opieka
medyczna.
5. Nad przebiegiem zawodów czuwa sędzia wyznaczony przez Ś Z Bad.

6. Lotki do gry zabezpiecza gospodarz meczu /MAVIS 2000/
Ocena wyników:
1. Szkoła może zgłosid do ligi drużyny dziewcząt i chłopców lub jedną z nich.
2. W pierwszej fazie ligi będą rozgrywane 3 turnieje indywidualne dla dziewcząt i chłopców
osobno.
3. Zawodnicy startują w lidze na własną odpowiedzialnośd.
4. Obowiązują zasady fair play.
5. Poszczególne gry sędziują zawodnicy biorący udział w meczu.
6. Każdy mecz prowadzi sędzia z uprawnieniami ŚZBad
Nagrody:.
1. Nagrody dla najlepszych drużyn: puchary, medale, dyplomy.
2. Zespół, który zajmie I miejsce w lidze zdobywa tytuł Mistrza Kielc
3. Szkół Ponadgimnazjalnych.
Postanowienia koocowe:
Ligę prowadzi Świętokrzyski Związek Badmintona.
W sprawach spornych decyduje organizator i sędzia główny turnieju.
Organizatorzy turniejów zobowiązani są do przesłania w ciągu 2-4 dni od zakooczenia meczu
protokołu, celem umieszczenia w tabeli na stronie internetowej ŚZBad.
Nadzór na rozgrywkami z ramienia Świętokrzyskiego Związku Badmintona sprawuje:
Zbigniew Wojciechowski, Jacek Wiatrowski.
Uwaga: Po pierwszym sezonie drużyny zostaną podzielone na dwie ligi:
A – najlepsze sześd drużyn – górna częśd tabeli,
B – Pozostali z dolnej części tabeli.
Tabela Punktowa
Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

400

17

197

33

77

2

360

18

190

34

70

3

330

19

182

35

62

4

310

20

175

36

55

5

296

21

167

37

47

6

284

22

160

38

40

7

274

23

152

39

32

8

265

24

145

40

25

9

257

25

137

41

17

10

250

26

130

42

10

11

242

27

122

43

2

12

235

28

115

…

2

13

227

29

107

…

2

14

220

30

100

…

2

15

212

31

92

…

2

16

205

32

85

Udział

2

IV.

Pisanie projektów na wspólne działania: badminton-tenis stołowy, badminton – nauka
pływania, piłka siatkowa , ręczna itp.
Prowadzone są rozmowy z prezesami ww dyscyplin sportu i ośrodkami doskonalenia
nauczycieli w celu szkolenia nauczycieli dla tej dyscypliny sportu/ konferencje, szkolenia,
wyjazdy zagraniczne trenerów, instruktorów w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

V.

Zakładanie UKS-sów w szkołach biorących udział w rozgrywkach badmintonowych.
ŚZBad pomaga w założeniu i rejestracji UKS. UKS występuje do Polskiego Związku
Badmintona o uzyskanie licencji dla zawodników i UKS-u. Spotkanie Zarządu ŚZBad,
Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałka z Prezesami UKS w celu omówienia
wspólnych działao dla dobra i rozwoju badmintona w województwie świętokrzyskim.
Pisanie i składanie projektu na działania UKS-ów.
Cel:






Wzbudzenie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawnośd
fizyczną.
Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości szacunku do
innego
człowieka,
wytrwałości,
systematyczności,
samodyscypliny
i
odpowiedzialności.
Rozwijanie motywacji do podejmowania teraz i w przyszłości samodzielnych działao
na rzecz harmonijnego rozwoju ciała i umysłu.
Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.

Osiągnięcia









Umiejętnośd przestrzegania zasad i norm etycznych i społecznych w sporcie, turystyce
i rekreacji.
Uczestnictwo w imprezach sportowych.
Umiejętnośd stosowania niezbędnych zasad bezpieczeostwa w czasie zajęd,
odpowiedzialnośd za zdrowi własne i innych.
Zahartowanie organizmu.
Umiejętnośd stosowania różnych form relaksu po pracy umysłowej i fizycznej.
Wiedza o sposobach przeciwdziałania wadom postawy.
Odpowiedzialni: Zbigniew Wojciechowski , Grzegorz Matyja – Skarbnik.
Obecnie funkcjonuje 9 UKS, a 5 jest zgłoszonych i czekamy na zatwierdzenie przez
Zarząd PZBad.

VI.

Utworzenie Ośrodków Badmintona w województwie świętokrzyskim .
Kielce, Suchedniów, Zagnaosk, Ostrowiec Św. ,Włoszczowa, Kooskie, Osiek,
Busko-Zdrój, Sędziszów, Chęciny.
Po rozmowach Zarządu ŚZBad z samorządami i jest wstępna akceptacja tego
pomysłu. Trwają rozmowy konkretyzujące powstanie drugiego Centrum./
Pierwsze jest w Suchedniowie/. W Centrum odbywałyby się różnego rodzaju
zawody, turnieje rangi krajowej i mamy nadzieję międzynarodowej jak również
zgrupowania , szkolenia itp. popularyzujące tę dyscyplinę sportu. Pozostałe
Ośrodki będą wspomagały działania Centrum na ich terenie.
Odpowiedzialny- Zbigniew Wojciechowski.

VII.

Rozgrywki ligi amatorów dla dorosłych w badmintonie – odpowiedzialny - Jacek
Bełus - Sekretarz i Wacław Mozer - Członek Zarządu.
Istnieje duże zainteresowanie amatorskich środowisk badmintonowych do
wszelakich form uprawiana tej dyscypliny sportu / liga, turnieje, zawody/.
Finansowanie: wkład własny, projekt unijny. Współpraca z TKKF.

Obecnie w tej lidze występuje : 6 drużyn męskich i 4 żeoskie.

Przebieg rozgrywek:
1. Liga prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Badmintona
2. Rozgrywki odbywają się w tych miejscowościach skąd zgłoszone zostały drużyny .
3. Zespoły na terenie których odbywa się mecz zabezpieczają hale turniejową.
4. Nad przebiegiem zawodów czuwa sędzia wyznaczony przez Ś Z Bad.
5. Lotki do gry zabezpiecza gospodarz meczu /MAVIS/

Ocena wyników:
7. Drużyna składa się minimum z czterech zawodników.
8. W meczu rozgrywane są trzy gry pojedyncze i dwie gry podwójne.
9. Zawody rozgrywane są systemem ligowym. Istnieje możliwośd rozgrywania spotkao 3-4
drużyn w jednym miejscu i czasie. Gospodarz przyjmuje trzy drużyny i rozgrywane są mecze
każdy z każdym.
10. Zespół posiada nazwę ,siedzibę oraz barwy klubowe.
11. Zawodnicy startujący w lidze wojewódzkiej nie mogą byd zawodnikami PZBad.
12. Zawodnicy startują w lidze na własną odpowiedzialnośd.
13. Obowiązują zasady fair play.
14. Punktacja – Za zwycięstwo 5:0 i 4:1 drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo
3:2 drużyna zwycięska otrzymuje 2 punkty , a przegrana 1 punkt.
15. O koocowej klasyfikacji w lidze decyduje największa ilośd zdobytych punktów, następnie sety
i małe punkty.
16. Poszczególne gry sędziują zawodnicy biorący udział w meczu.
17. Każdy mecz prowadzi sędzia z uprawnieniami PZBad.
Nagrody:.
4. Nagrody dla najlepszych drużyn: puchary, medale, dyplomy. / wg możliwości organizatora/
5. Zespół, który zajmie I miejsce w lidze zdobywa tytuł Mistrza Województwa Świętokrzyskiego
Postanowienia koocowe:
Ligę prowadzi Świętokrzyski Związek Badmintona
W sprawach spornych decyduje organizator i sędzia główny turnieju.
Organizatorzy meczu zobowiązani są do przesłania w ciągu 2 dni od zakooczenia meczu jego
wyniku i poszczególnych gier celem umieszczenia w tabeli na stronie internetowej ŚZBad.
/Jacek Bełus/
Nadzór na rozgrywkami z ramienia Świętokrzyskiego Związku Badmintona sprawuje : Wacław
Mozer, Zbigniew Wojciechowski.
Uwaga: Po pierwszym sezonie drużyny zostaną podzielone na dwie ligi : pierwsza – górna
częśd tabeli, druga liga dolna połowa tabeli. Ostatnia drużyna z Pierwszej ligi spada do ligi
drugiej, natomiast najlepsza drużyna z drugiej ligi awansuje do ligi pierwszej.

VIII.

Współpraca z różnymi środowiskami dla dobra i rozwoju badmintona.
/ Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, PZBad, . Nawiązano
dobrą współpracę dla badmintona z wieloma władzami samorządowymi i
rządowymi dla działao badmintona- Wojewoda, Marszałek, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie, Kurator, dyrektorzy szkół, biznesmeni itp.

Nawiązano współpracę z Targami Kielce, który obejmie patronatem ligę szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Będziemy w czasie trwania targów o tematyce
sportowej i edukacyjnej promowali badmintona poprzez rozgrywanie ligi i
przeprowadzanie konferencji badmintonowych z nauczycielami.
IX.

Organizacja Mistrzostw Polski i Województwa w różnych kategoriach i
resortach/ Mistrzostwa Polski Nauczycieli, Województwa Służb Mundurowych,
Lekarzy, Samorządowców i dziennikarzy.
Odbyły się pierwsze edycje. Mundurówka, Samorządowcy.
W 2013r. organizujemy mistrzostwa Polski Służb Mundurowych pod patronatem
Ministra Obrony Narodowej/ odbyły się pierwsze rozmowy z Panią Wiceminister/.
Grand Prix w badmintonie – Kielce /luty/
Mistrzostwa drużynowe Szkół Podstawowych i Gimnazjada – wspólnie z WSZS.

X.

Kalendarz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Odpowiedzialny: Andrzej Kowalski- Wiceprezes, Dominik Ziętkowski- Członek
Zarządu.
Organizacja kursu sędziowskiego – przeszkolono 56 nauczycieli na sędziów
badmintonowych.
Odpowiedzialny – Andrzej Kowalski, Jacek Bełus, .

XI.

Turnieje Weteranów – mistrzostwa Europy- stulatków ?
Promowanie badmintona w przedszkolach – są już chętne przedszkola/
6/.Otrzymają sprzęt badmintonowy i stały instruktaż.
XIV.
Reaktywowanie badmintona w środowisku akademickim – trwają rozmowy z
Rektorami Uczelni w tej sprawie/ Uniwersytet , Politechnika Świętokrzyska/.
XV.
Utworzenie i zgłoszenie drużyn do rozgrywek ligowych- I liga/dwa zespoły/.
XVI.
Otworzenie współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
XVII. Organizowanie badmintonowych festynów rodzinnych. Z okazji Dni Kielc odbył
się dwudniowy festyn badmintonowy gdzie udział wzięło oko 400 osób.
XVIII. Promocja badmintona na świętach wojewódzkich i miejskich.
XIX.
Nawiązanie współpracy z dziennikarzami i portalami tematycznymi, celem
popularyzacji badmintona.
XX.
Przygotowanie oferty i podjęcie rozmów z potencjalnymi sponsorami celowymi/
turnieje, liga, imprezy dla dzieci i młodzieży/.
XXI.
Osiągnięcia:
XII.
XIII.

. Udział i wyniki zawodników w Indywidualnych Mistrzostwach Polski:

1

-

Młodzik – 1 złoty medal,
Junior młodszy – 2 brązowe medale,
Junior – 1 srebrny, 1brązowy medal
Młodzieżowiec – 1 srebrny 2 brązowe
Senior – 1brązowy mixt.

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski:
- Juniorzy – brązowy medal,
- Juniorzy młodsi – brązowy medal

- 3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików- 41 pkt na 55 możliwych
do zdobycia.
- Udział w turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich.
- Międzynarodowy Puchar Gór Świętokrzyskich.
- Mistrzostwa Polski Nauczycieli.

Szkoły, w ktorych mozna grac w badmintona
Rejon - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI:
1.

Opatów – Samorządowy Zespół Szkól nr 1 –ul. Dmielowska 2, tel.15/868-27-34, e-mail:
szs_1_opatow@o2.pl
Osoba do kontaktu: Partyka Tomasz
2. Opatów - Samorządowy Zespół Szkól nr 2 – ul. Kopernika 30, tel. 15/868-27-02
3.

Ostrowiec Św. SP Nr 1, ul. Trzeciaków 35, tel. 41/266-36-93, e-mail:
psp1ostrowiec@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Piotr Kurek, kom : 606 610 143

4. Ostrowiec Św. SP Nr 8, ul. Górna 3, tel. 41/248-27-37, e-mail: psp8@op.pl
Osoba do kontaktu: Bożena Radosz
5. Ostrowiec Św. Zespół Szkól i Placówek Publicznych nr 3, os. Ogrody 20, tel. 41/247-20-42
e-mail: psp5@vp.pl
Osoba do kontaktu: Michał Kępczyoski kom: 606 610 143
6. Ostrowiec Św. – Zespół Szkół Publicznych nr 2 – os. Stawki 35, tel/ 41/247-06-06, e-mail:
zsp2ostrowiec@gmail.com
Osoba do kontaktu: Sławomir Góra – kom.691 088 894
7. Gimnazjum Nr 3 Ostrowiec Św. –os. Słoneczne 37, tel. 41/247-51-45, e-mail:
pg3ostrowiec@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Anna Kępczyoska kom. 792 909 100
8. Gimnazjum Nr 2 Ostrowiec Św.- ul. Polna 56, tel. 41/262-00-32, e-mail: sekretariat-pg2@o2.p
Osoba do kontaktu: Wojciech Dziopa

Rejon -WŁOSZCZOWA:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie. Krasocin ul. Floriaoska 1. Tel.41/ 391-70-15,
e-mai: zpo.krasocin@post.pl
Osoba do kontaktu:
Andrzej Wolny, kom. 609 749 299

2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie- ul. Partyzantów 24 , tel. 41/394-30-48
e-mail: zpo1wloszczowa@interia.pl

Osoba do kontaktu:

Dariusz Krawczyk

3.SP Nr 1 Kooskie – ul. Armii Krajowej 2, tel. 41/372-91-48, e-mail: sp1konskie@neostrada.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Jarek Drzazga kom: 600 924 197

Rejon -BUSKO – ZDRÓJ:
1. Zespól Placówek Oświatowych w Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9 ,28-100 Busko Zdrój,
tel.41/378-79-50, e-mail: gimnzbludowice@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Grzegorz Matyja kom. 606 727 714.
2. Zespół Szkół w Osieku, ul. Wolności 24a, tel. 15/867-12-01, e-mail: zsosiek@gmail.com
Osoba do kontaktu:
Dyr. Irena Marta Kicioska kom. 609 664 250.
3. Gimnazjum nr 1 Busko Zdrój- ul. Grota 3, tel. 41/378-61-12, e-mail: sg1busko@interia.pl
Osoba do kontaktu: Anna Polniak kom. 603 608 405

Rejon - SUCHEDNIÓW:
1. Zespół Szkół Publicznych nr 1 Skarżysko Kam. ul. Sezamkowa23, tel. 41/252-565-32, e-mail:
zspn1skarzysko@o2.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Andrzej Warwas kom. 502 208 448
2. SP Wielka Wieś /Wąchock/ - Wielka Wieś 354 tel. 41\271-20-12, e-mail: spww@konto.pl
Osoba do kontaktu; Dyr. Bożena Wrona kom. 608 538 291.
3. Zespół Szkół w Łącznej – Czerwona Górka 1, tel. 41/254-84-70, e-mail: splaczna@gmail.com
Osoba do kontaktu : Dominik Ziętkowski kom. 692 327 260.
4. SP Ostojów /Suchedniów/ , Ostojów 16, tel. 41/254-31-30, e-mail: spostojow@wp.pl
Osoba do kontaktu: Krzysztof Piątek kom. 535 175 777.
5. Hala sportowa przy Zespole Szkół w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, tel. 42/254-32-53, email: zssuch@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Stefan Pawlukiewicz, kom.509 521 425

Rejon - KIELCE – ZAGNAŃSK:

1. Zespół Szkól nr 2 w Zagnaosku, ul. Turystyczna 59, tel.41/ 311-32-75, e-mai: gimzag@wp.pl
Osoba do kontaktu: Michał Salwa – kom. 514 900 446, Anna Kubec kom. 880 700 096.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Kielce, ul. Jasna 20/22, tel. 41/366-39-95, e-mail:
szkolaintegracjakielce@o2.pl osoba do kontaktu: Edyta Pożoga
3. SP Nr 25 Kielce ul. Jurajska 7, tel. 41/ 369-98-40, e-mail: szkola@sp25kielce.internetdsl.pl
Osoba do kontaktu : Anna Kamioska , Ewa Złotnicka
4. Zespól Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke- Bosaka 1, tel. 41/ 368-76-40,
e-mail: szkola@zsi.kielce.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Kazimierz Mądzik kom. 790 320 031.
5. Zespół Szkół w Dmiosku, /Miedziana Góra/ ul. Świętokrzyska 61, tel. 41/303-49-97, e-mail:
krzysztof.wojcikowski@gmail.com
Osoba do kontaktu: Dyr. Krzysztof Wójcikowski
kom: 504 903 506
6. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach, ul. Partyzantów 17, tel. 41/302-61-57,
e-mail: gimbieliny@wp.pl Osoba do kontaktu: Dyr. Irena Bąk kom. 508 244 272.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, ul. Szkolna 4, tel. 41/311-45-10, e-mail:
zpomor@interia.pl osoba do kontaktu: Andrzej Kowalski kom. 664 712 751.
8. Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 1, tel. 41/307-40-18, e-mail: gimlagow@o2.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Wiesław Nawrocki kom. 697 057 387.
9. Gimnazjum w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b, tel. 41/302-07-00, e-mail:
daleszyce1@poczta.onet.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Safian tel. 41/317 00 62.
10. Zespół Szkół w Mniowie ,ul. Centralna 11, tel. 41/373-70-18, e-mail: gim_mniow@interia.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Andrzej Mazur kom. 668 916 633.
11. SP Mąchocice Scholasteria 56 /Masłów/, tel. 311-11-05, e-mail: scholasteriaskola@op.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Tomasz Lato kom. 604 981 140.
12. Zespół Szkól w Łopusznie, ul. Strażacka 5, tel. 41/ 391-40-20, e-mail:
sekretariat@zslopuszno.pl
Osoba do kontaktu: Tomasz Mazur kom. 516 048 011.
13. LO nr III im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellooska 4, tel. 41/368-46-48, e-mail:
3lo@3lo.kielce.pl osoba do kontaktu: Dyr. Rafał Nowak kom. 665 500 073.
14. ZSP nr 1 Kielce, ul. Jagiellooska 90, tel. 41/ 345-08-51, e-mail: zsp1@onet.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Ryszard Maoko kom. 664 702 242.
15. Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellooska 32, tel. 41/ 345-28-29 e-mail: zsmekielce@neostrada.pl
Osoba do kontaktu: Dyr. Dariusz Wójcik kom. 601 503 095,
Agnieszka Zawierucha kom. 602 622 405
16. Gimnazjum nr 7 Kielce ul. Krzyżanowskiej 8 ,tel. 41/331-39-92, e-mail:
gimnazjum7kielce@interia.pl , Osoba do kontaktu: Ewa Kasprzycka kom. 502 660 659.

