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DSE beszámoló  

2021-2022-es tanév I. félév 

 

Tagok szám: 13 fő, tanulók száma: 190 fő. 

Az egészségügyi helyzet javulása miatt szeptemberben már el tudtuk kezdeni a DSE 

foglalkozások megtartását 2021-2022-es tanévben. 4 sportágban ezen belül 7 sportcsoportban 

indítottunk képzéseket, - labdarúgás alsó és felső tagozat, úszás alsó és felső tagozat, röplabda 

csoport, lánytorna tagozat és kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő csoport - 

ahol a sportcsoport vezető kollégák jól felkészültek, a tanórákon és a versenyeken való 

felkészítésben megalapozott, színvonalas szakmai munkát végeznek. 

A lánytornát Pappné Tanyi Anna sportedző vezeti. A kislányok nagyon kedvelik a foglalkozást 

vezető tanár nénit és nagy örömmel járnak a foglalkozásokra. Örvendetes, hogy röplabda 

csoportunk gyerek létszáma évről-évre folyamatosan bővül, nagyon szeretik a gyerekek, Olasz 

Gyula tanár úr foglalkozásait is. 

A labdarúgás foglalkozáson általában húsz fő fölötti a létszám. A foglakozásokon a játéké 

szokott lenni a főszerep, sok gyerek van az iskolában, akik nagyon szeretnek focizni. A tanév 

során a legügyesebb gyerekekkel versenyeken is megmérettetjük magunkat. A foglalkozásokat 

Császár Zoltán tanár úr vezeti. 

Úszás foglakozásainkat is kedvelik a gyerekek, főleg alsó tagozaton. Itt is a játékos elemeké a 

fő szerep. Felső tagozaton is rendszeresen jár 10-12 fő a Sportcentrum uszodájában. A gyerekek 

nagyon megkedvelték a kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő foglalkozásokat 

is, ahol szintén a játékosságot figyelembe véve fejlesztjük a gyerekek fizikai képességeit. Erre 

a foglalkozásra is rendszeresen jár 10-15 tanuló. 

 Célunk továbbra is a színvonalas tanórai munka mellett a tanulóifjúság egészséges életmódra 

nevelésének elősegítése a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen 

sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint 

megőrizni eredményességünket. 
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A város különböző sportegyesületeivel kialakult kapcsolatrendszerünk a kölcsönösség elvén 

működve eredményes utánpótlás kiválasztást-nevelést eredményez, ezért nagyon fontosnak 

tartjuk ápolni ezeket. Az utánpótlás igényeinek biztosítása érdekében az együttműködés 

továbbfejlesztését szükségesnek ítéljük. 

Labdarúgó foglalkozáson, alsó tagozaton 34 tanuló, felső tagozaton 12 tanuló, röplabda 

foglalkozáson 20 tanuló, úszás foglalkozáson alsó tagozatról 24 tanuló, felső tagozaton 12 

tanuló, lánytorna foglalkozáson 25 tanuló, kondicionális és koordinációs képességeket 

fejlesztő foglalkozásra 15 tanuló jár. 

A sport tantárgyi feladatihoz és a versenyekre történő felkészüléshez szükséges sporteszközök 

beszerzésére a tavalyi évben megtörtént, minden sportcsoport megfelelően el van látva a 

szükséges eszközökkel.  

A tehetséggondozás elsősorban a délutáni DSE foglalkozásokon zajlik iskolánkban, ahol a 

szaktanárok által irányított edzéseken törekszünk a versenyekre való felkészülésre, ill. a 

részvételre. A versenyek nagy része a tavaszi időszakban történik, az őszi időszak a versenyekre 

való felkészülés időszaka, ilyenkor szoktunk felkészülési háziversenyeket rendezni a 

gyerekeknek. 

 

Tiszaújváros, 2022. január 13. 
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