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Olsztyn, 04.11.2019r 
 
 
 
 

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

Ministerstwo Sportu i  Turystyki  ogłosiło  nabór wniosków na  realizację programu  Szkolny Klub 

Sportowy na rok 2020. 
 

W Związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim i o składanie 

deklaracji  o  przystąpieniu  do  programu  w  terminie  do  18   listopada  2019 r  na  adres  e  –  mail 

wmszs@szs.olsztyn.pl  (deklaracja przystąpienia w załączniku ) 
 

Program  pod  nazwą:  "Szkolny  Klub  Sportowy”  jest  skierowany  do  uczniów  szkół  bez 

względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania 

dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zająć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 

nauczyciela   prowadzącego   zajęcia   wychowania   fizycznego   w   danej   szkole.   Systematyczne 

pozalekcyjne: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, 

nowoczesnych  i  atrakcyjnych  formach.  Powinny  się  one  odbywać  na  obiektach  sportowych 

przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie 

przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość 

uprawiania  wielu  sportów,  uwzględniając  m.in.  regionalne  i  lokalne  tradycje  oraz  możliwość 

uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku, Program polega na zorganizowaniu 

i  prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu  dla każdego 
uczestnika,  w  60-  minutowych  jednostkach  ćwiczebnych,  w  grupach  minimum  15-  osobowych. 

Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla jednej 

grupy w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 roku . Jedna grupa ćwiczebna musi się składać 

wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W jednej szkole mogą być 

prowadzone maksymalnie dwie grupy, a w szkołach powyżej 300 uczniów dopuszcza się 

utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.  

 Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł /brutto/ za 

jedną jednostkę ćwiczebną. Szkoły i gminy nieodpłatnie udostępniają sprzęt i obiekty sportowe, 

co jest traktowane jako wkład własny w realizację programu. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 

Przewodniczący W-M SZS 
 

Wacław Wasiela 
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