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 Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że  

od 1 września 2016 roku w naszym województwie będzie realizowany ogólnopolski program MAŁY 

MISTRZ, którego uczestnikami mogą zostać w tym dniu uczniowie klas pierwszych ze szkół, które 

wyrażą chęć uczestnictwa w programie.  

 

 Projekt, który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną uczniów klas  

I-III w całej Polsce, a wśród nich najmłodszych oraz ich rodziców i opiekunów otrzymał niezbędne 

wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy wszystkie Jednostki Samorządu 

Terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe w naszym województwie do współudziału w powstaniu 

 i prowadzeniu tego programu.  

Chcielibyśmy podkreślić znaczenie nowych pomysłów programu MAŁY MISTRZ, które powinny pomóc 

szkołom, nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, ale przede wszystkim 

najmłodszym w przeprowadzeniu i uczestnictwie w jak najciekawszych, dostosowanych do nowej 

podstawy programowej, zajęciach przygotowujących do cało życiowej troski o zdrowie i tężyznę fizyczną 

 

Z wielu udogodnień dla szkół i klas, które przystąpią do programu chcielibyśmy przytoczyć tutaj 

najważniejsze : 

 szkoła przystępująca do programu otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1 500,00 zł. Sprzęt ten będzie 

dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w realizacji lekcji w-f 

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego opiekujący się każdą klasą otrzymają 

możliwość, przed rozpoczęciem jego działania, uczestnictwa w konferencjach metodycznych 

prowadzonych przez naukowców wyższych uczelni / o dokładnym terminie konferencji poinformujemy 

w osobnym piśmie/ 

 każda klasa przystępująca do programu otrzyma niezbędne materiały programu, w tym: podręcznik, 

legitymacje i wlepki poświadczające zdobycie sprawności 

 w klasie I jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo będą prowadzić wspólnie nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent 

   

Prosimy gminy zainteresowane przystąpieniem do programu MAŁY MISTRZ o zgromadzenie zgłoszeń 

szkół oraz po przeanalizowaniu możliwości udziału ich w programie przesłanie na adres Warmińsko-

Mazurskiego SZS zgłoszeń zakwalifikowanych szkół( projekt druku w załączeniu ) w terminie  

do 30.06.2016 r.  

  

Przystępująca do programu gmina deklaruje pomoc w jego realizacji, w tym: 

 sfinansowanie, lub umożliwienie w inny sposób, możliwości prowadzenia jednej lekcji w-f tygodniowo 

w klasie I przez nauczyciela wychowania fizycznego, który będzie prowadził ją wspólnie z 

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.  

 pomoc merytoryczna w działaniu programu, wspieranie szkół i nauczycieli w ich inicjatywach. 

 

Organizatorzy przewidują następujący harmonogram przy wdrażaniu programu : 

mailto:wmszs@szs.olsztyn.pl


1. Zebranie zgłoszeń od szkół i gmin chcących przystąpić do programu w pierwszym roku działania od 

01.09.2016 ( uwaga ! zgłoszenie szkoły będzie ważne tylko w przypadku ujęcia jej w zgłoszeniu 

przesłanym przez właściwą Jednostkę Samorządu Terytorialnego ) – do 30.06.2016 

2. Organizacja konferencji metodycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

i nauczycieli wychowania fizycznego ze zgłoszonych szkół na których omawiany będzie program oraz 

przedstawiane poszczególne próby w dyscyplinach i zestawy ćwiczeń pomagających dzieciom i 

nauczycielom w przygotowaniu do zaliczenia ich. Każdy nauczyciel przystępujący do programu 

zobowiązany jest do uczestnictwa w tych konferencjach o dokładnym terminie konferencji 

poinformujemy w osobnym piśmie/  

3. Przekazanie podręcznika, legitymacji, znaczków- wlepek i innych akcesoriów niezbędnych do 

rozpoczęcia działania programu – do 1.09.2016 

4. Przekazanie sprzętu sportowego do zgłoszonych szkół – do 1.09.2016 

5. Rozpoczęcie programu dla klas I w roku szkolnym 2016/2017 – 1.09.2016 

6. Organizacja konferencji dla nauczycieli pracujących w programie służącej omówieniu pierwszych 

doświadczeń z jego działania  oraz wprowadzaniu nowych prób i rozwiązań sugerowanych przez 

nauczycieli pracujących w nim – czerwiec/wrzesień 2016   

 

Zapraszamy do udziału programie. Mamy nadzieję, że zachęci on dzieci do  zdobywania nowych 

umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej i do kształtowania odpowiednich 

nawyków i postaw, zwłaszcza tych dotyczących zdrowego stylu życia. 

 

Mając wśród Was, od wielu lat, znakomitych przyjaciół sportu szkolnego wierzę mocno w 

powodzenie Małego Mistrza  

 

 
Przewodniczący  

  Warmińsko-Mazurskiego SZS 

           Wacław Wasiela 

 

 
                        Program Mały Mistrz wspiera: 

 
 

 

 

 

        


