
PROGRAM 

 „Szkolny Klub Sportowy” 

Program finansowany przez: 



SZKOLNY KLUB SPORTOWY 
 

Główne cele programu 
 

 Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej 

poprzez dzieci i młodzież 

 Poprawa  sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci            

      i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości 

 Promocja  zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

 Zwiększenie oferty ogólnodostępnych , bezpłatnych  zajęć sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 



 

 Optymalizacja wykorzystania  lokalnej infrastruktury sportowej,                       
w tym infrastruktury przyszkolnej 

 Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży 

 Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą  w obszarze sportu 

 Tworzenie warunków  dla rozwoju talentów oraz zainteresowań  
sportowych dzieci i młodzieży 

 Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci                              
i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym  
uwzględnieniem  dziewcząt 
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Założenia organizacyjne 

 Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu 
 
 Zajęcia realizowane są w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu                      

w grupach min. 15 -20 osobowych 
 
 Wynagrodzenie 40zł brutto za jednostkę zajęć 
 

   SZKOLNY KLUB SPORTOWY 



Założenia organizacyjne 

 Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej 
atletyki, gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące 
podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość                  
i wytrzymałość 

 
 Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna,                    

piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej 
 
 Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz 

sporty sezonowe 
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Założenia organizacyjne 

 Program SKS musi być realizowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego,  którego wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy 
wynosi co najmniej najniższe wynagrodzenie  (2017r.-2000zł) 

 
 Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową 

uczestników np. grupa A- uczniowie w wieku 10-12 lat, zajęcia z gier 
zespołowych; lub grupa  B- uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne, 
grupa dedykowana dziewczętom 

 
 W przypadku utworzenia w jednej szkole 2 grup, przynajmniej jedna powinna 

być dedykowana dziewczętom ( powyżej 50% dziewcząt w grupie) 
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Czas realizacji Programu 

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch edycjach : 
 

Wiosenna od 16*.01.2017r. do 30.06.2017r.   
 
Jesienna   od 1.09.2017r. do 15.12.2017r. 
 

* Nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyniku konkursu przez MSiT 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 



Zakres finansowania samorządu lokalnego: 

Koszt dofinansowania jednej grupy przez samorząd to 250 zł – wpłata 
jednorazowa. 
 

Wartość dodana do projektu  przez samorząd/szkołę: 

●  Bezpłatne udostępnienie przestrzeni  i sprzętu do realizacji   zajęć 

sportowych 

●  Bezpłatne umieszczenie  na stronie internetowej szkoły informacji                         

o realizacji  projektu 
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Zakres finansowania samorządu lokalnego: 

W ramach  dofinasowania  w kwocie 250 zł 
biuro Małopolskiego SZS w Krakowie rozliczy: 

 
Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć NNW, nauczyciela OC 
 
Pokrycie kosztów promocji przedsięwzięcia - banerów reklamujących projekt 
  
Organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli 
 
Koszty obsługi projektu 
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 Zastrzeżenie: 
 
Projekt będzie realizowany po pozytywnym  
rozstrzygnięciu konkursu przez MSiT . 
 
O realizacji Projektu lub jego zaniechaniu  
wybrane samorządy zostaną poinformowane 
w trybie natychmiastowym. 
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Warunki realizacji : 
 Przekazanie środków finansowych przez samorząd lokalny lub wskazana 

jednostkę na rzecz Małopolskiego SZS odbędzie się nie wcześniej niż po 
podpisaniu umowy na realizację projektu przez koordynatora 
wojewódzkiego z MSiT 

 Przekazanie środków poprzedzone będzie podpisaniem umowy 
partnerskiej  lub innej umożliwiającej przekazanie środków 

 Uczestnictwo w projekcie jest obligatoryjne na cały okres trwania 
projektu obejmujący; edycję wiosenną 16.01.2017*-30.06.2017r. oraz 
edycję jesienną 1.09.2017-15.12.2017r. 

 Dopuszcza się możliwość zmian osobowych w trakcie realizacji projektu 
w tym na kolejna edycję . 

* nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu konkursu przez MSiT 
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Warunki przyjęcia do Programu: 

Samorządy  przesyłają zbiorcze  zgłoszenie  wg wzoru na adres: 

drogą elektorniczną -  sksmalopolska@wp.pl 

drogą papierową – ul.Powstania Warszawskiego 6, 31 – 549 Kraków 

Projekt przewiduje udział  1300 grup 

O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń  z zastrzeżeniem 

 - nie więcej niż 2 grupy z jednej szkoły 

Zachowana będzie  zasada udziału jak największej ilości gmin i powiatów. 
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Kontakt:          Koordynator Wojewódzki 

     Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

Adres:           ul. Powstania Warszawskiego 6 

                                31 – 549 Kraków 

e-mail:           biuro@mszs.krakow.pl 

e-mail projektu:    sksmalopolska@wp.pl              

koordynator projektu: Waldemar Gramek 

  


