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Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach zwraca się

z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 klasy sportowej o profilu

piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

W szkole od ponad 10 lat funkcjonowały klasy sportowe o profilu piłka siatkowa,

prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Drużyny dziewcząt i chłopców odnoszą

liczne sukcesy w rozgrywkach tej dyscypliny na szczeblu miejskim oraz wojewódzkim. W liceum

istnieje również amatorska drużyna siatkówki "Długosz Black Team", której członkinie z wielkim

zaangażowaniem trenują 10 godzin tygodniowo. Zajęcia sekcji sportowej VI LO odbywają się

także podczas ferii i wakacji. Harmonogram treningów dostosowany jest do planu lekcji uczniów.

Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem nie tylko młodzieży naszej placówki, ale również

innych katowickich szkół (m.in. Zespołu Szkół Gastronomicznych, IV LO im. Gen. Stanisława

Maczka oraz Gimnazjum m 13).

W roku szkolnym 201412015 drużyna VI LO dotarła do finałów Amatorskiej Ligi Siatkówki

Kobiet oraz Międzyszkolnych Zawodów Sportowych. Trzeba też nadmienić, że wśród uczniów

naszej szkoły znajdują się reprezentanci Polski w hokeju na lodzie, lekkiej atletyce, szermierce

i badmintonie.

Wymienione czynniki sprawiają, że liceum staje się ważnym ośrodkiem sportowym dla

społeczności lokalnej. Uczniowie trzecich klas gimnazjum okolicznych szkół wyrażają chęć

uczęszczania do klasy sportowej naszej placówki w roku szkolnym 2015/2016.

W porozumieniu z dyrektorem Gimnazjum m 13 im. Huberta Jerzego Wagnera stworzono projekt

treningów siatkarskich tak, aby absolwenci wspomnianego gimnazjum mogli kontynuować cykl

szkolenia. Ważne, iż chęć uczęszczania do klasy z rozszerzonym programem zajęć z wychowania

fizycznego wyraziło niemal 80% młodzieży z oddziału sportowego w tej szkole oraz wielu

gimnazjalistów z katowickich oraz mysłowickich placówek (m.in. z Gimnazjum m 4, Gimnazjum

nr 18 W Katowicach, Gimnazjum nr l w Mysłowicach).
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